
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/143/20 
RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Świdwin 

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, 695, 
782 i 875) oraz § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 
2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) po 
uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Świdwin o równoważnej liczbie mieszkańców 18 789 RLM położoną 
w powiecie świdwińskim, w województwie zachodniopomorskim z oczyszczalnią w miejscowości Świdwin. 

§ 2. Aglomerację, o której mowa w § 1, tworzy miejscowość Świdwin. 

§ 3. Część opisową aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Obszar i granice aglomeracji (część graficzna), o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 
1: 10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego1). 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta 

 
 

Monika Stępniak 

 
1) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XXVI/412/17 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Świdwin (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2017 r. poz.4272), która traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz.310 z późn.zm.). 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/143/20 

Rady Miasta Świdwin 

z dnia 30 października 2020 r. 

Część opisowa aglomeracji Świdwin 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 

1.Nazwa aglomeracji: Świdwin 
2.Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą:  
20 006 
3.Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 18 789 
4.Gmina wiodąca w aglomeracji: m. Świdwin 
5.Gminy w aglomeracji: m. Świdwin  
6.Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku 
załącznikiem graficznym: m. Świdwin 
7.Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie włącza się 
8.Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie wyłącza się 
9.Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków m. Świdwin 

Aglomeracja Świdwin została wyznaczona Uchwałą Nr XXVI/412/17 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2017r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdwin oraz likwidacji 
aglomeracji Świdwin wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 54/2006 z dnia 
14 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2017 r. poz. 4272). 

Niniejsza zmiana jej obszaru, granic oraz liczby RLM została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz „Wytycznymi do wyznaczania zmian lub 
likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzonymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

W zakresie RLM weryfikacji została poddana liczba mieszkańców obecnie korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych, liczba mieszkańców korzystających 
z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz wielkość ładunku BZT5 dla sektora przemysłowego. 
Natomiast w zakresie obszaru i granic aglomeracji konieczne było dostosowanie jej do zewnętrznych granic 
działek ewidencyjnych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania. 

Korekta liczby RLM aglomeracji została dokonana w oparciu o aktualną na 2020 r. liczbę stałych i czasowo 
przebywających mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, 
liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych oraz ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez 
zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Weryfikacja RLM wykazała znaczy spadek liczby ludności na terenie aglomeracji o 741, natomiast liczba 
zarejestrowanych miejsc noclegowych zmalała o 496, czego skutkiem jest ponad 5% różnica między aktualną 
liczbą RLM, a liczbą RLM wyznaczonej uchwałą Nr XXVI/412/17 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2017r. 

Aglomeracja Świdwin obsługiwana jest przez jedną oczyszczalnie ścieków, zlokalizowaną na terenie miasta 
Świdwin. Działki nie podłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie 
aglomeracji oraz obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, poza wyznaczonymi granicami aglomeracji, są 
obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne 
systemy oczyszczania ścieków: 

·przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

·szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są na stację zlewną taborem 
asenizacyjnym. 
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2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 

Miejscowość: Świdwin Ulica, nr: Pl. Konstytucji 3 Maja 1 

Gmina: m. Świdwin Powiat: świdwiński 

Województwo: zachodniopomorskie 

Telefon: (94) 365 20 11 Fax: (94) 365 22 83 

e-mail do kontaktu bieżącego: ratusz@swidwin.pl 

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku 

1.Imię i nazwisko: Arkadiusz Kot 
2.Telefon: (94) 365 20 11 
3.Fax: - 
4.E-mail: arkadiusz.kot@swidwin.pl 

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

Lp. Wyszczególnienie Nie# Tak5 
1 2 3 4 
1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  X 

2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
przyjęte Uchwałą nr XXVI/212/05 z dnia 31.01.2005 r.  X 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego X  

4 Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych  X 

5 

Inne (wymienić): 
§Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru 
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1586) 
§Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z pó  źn. 
zm.) 

 X 

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

5.1.Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających 
z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających 
z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe 

|Tabela 1. Sieć istniejąca  

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające 

na terenie 
aglomeracji# 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 40,67 

2 Sanitarna tłoczna 4,1 

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

14 751 504 15 255 

Razem 44,77 14 751 504 15 255 

- 

Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji – liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych: 
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§Hotelik Świdwin – 70 miejsc noclegowych 

§„Stary Młyn” – 15 miejsc noclegowych 

§Zajazd Wiktor – 20 miejsc noclegowych 

§Kwatera Pracownicza – 16 miejsc noclegowych 

§Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 320 miejsc noclegowych 

§Ośrodek Wypoczynkowy „Bukowiec” – 35 miejsc noclegowych 

§Kwatery pracownicze – 18 miejsc noclegowych 

§Kwatera prywatna – 10 miejsc noclegowych 

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe – nie dotyczy. 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające 

na terenie 
aglomeracji# 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi (źródło 
finansowania) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna - 

2 Sanitarna tłoczna - 

3 Ogólnospławna 
grawitacyjna - 

4 Ogólnospławna tłoczna - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Razem - - - - 

 
 

- 

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu 
dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających 
z planowanej sieci kanalizacyjnej.  

5.2.1.Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób  
na 1 km sieci# - nie dotyczy.  

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy 

Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej 
do wykonania kanalizacji 

Lp. Kanalizacja planowana do 
wykonania 

Długość 
[km] Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji# 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna - 

2 Sanitarna tłoczna - 

3 Ogólnospławna grawitacyjna - 

4 Ogólnospławna tłoczna - 

- - - 

Razem - - - - 

- 

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci  

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru 
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci). 
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Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] - 
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, 
którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] - 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo 
przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej 
planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]  

- 

  

5.2.2.Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci – 
nie dotyczy.  

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą 
ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej 
ujęcia wody etc.): nie dotyczy 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 
planowaną do wykonania kanalizację 

Lp. Kanalizacja planowana do 
realizacji 

Długość 
[km] mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji6 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Sanitarna grawitacyjna - 

2 Sanitarna tłoczna - - - - 

Razem - - - - 
- 

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci  

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru 
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci) 
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] - 
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, 
którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] - 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające 
na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania 
[kol. 3 - razem] 

- 

5.3.Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci 
kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 
21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). 

Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu 
aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 

91/271/EWG Lp. Kanalizacja istniejąca i 
planowana 

Długość 
[km] 

mieszkańcy 
Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie aglomeracji6 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 40,67 

2 Sanitarna tłoczna 4,1 

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

14 751 504 15 255 

Razem 44,77 14 751 504 15 255 

- 

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 
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6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.#   

Nazwa oczyszczalni ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Świdwinie 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Sportowa 10, 78-300 Świdwin (działki nr: 70/2, 70/3, 73/2, 
obręb 012) 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel.: 884 377 999, fax: 94 365 23 56, e-mail: sekretariat@zuk-
swidwin.com.pl 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie 
organu, termin ważności decyzji): Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do rzeki Regi (dz. 
Nr 139 obręb 012 m. Świdwin) podczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków 
komunalnych zlokalizowanej w Świdwinie przy ul. Sportowej na działkach nr 70/2, 70/3, 73/2 obręb 
012 m. Świdwin.,  

data wydania: 28.12.2016r., Starosta Świdwiński, OŚ.6341.57.2016, ważne do dnia 27.12.2026r. 

Przepustowość oczyszczalni: 

Średnia dobowa [m3/d]: 2 700 

maksymalna godzinowa [m3/h]: 187,5 

maksymalna roczna [m3/rok]: 1 642 500  

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 21 117 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 1 325 

Ścieki dowożone [m3/d]: 11 

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 1 336 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 487 726 

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji 
sanitarnej [m3/d]: nie dotyczy 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji 
sanitarne [m3/rok]: nie dotyczy 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z 
pomiarów) 

Uwagi  

1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 449,92 - 
ChZTCr [mgO2/l] 945,75 - 
Zawiesina ogólna [mg/l] 434 - 
Fosfor ogólny [mgP/l] 11,76 - 
Azot ogólny [mgN/l] 84,08 - 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych# 

Wskaźnik 

Wartość lub % 
redukcji zgodnie z 

pozwoleniem 
wodnoprawnym 

Wartość  
(średnioroczna z 

pomiarów) 
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1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 15 12,99 
ChZTCr [mgO2/l] 125 47,25 
Zawiesina ogólna [mg/l] 35 12,77 
Fosfor ogólny [mgP/l] 2 1,53 
Azot ogólny [mgN/l] 15 30,43 
 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: Rega Kilometraż miejsca 
odprowadzania ścieków 
oczyszczonych: 129+840 

Współrzędne geograficzne wylotu: N 53̊46’0.51”  E 15̊45’57.26” 

Typ oczyszczalni ścieków# 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy 
odprowadzanych ścieków  

 

Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów 
odprowadzanych ścieków  

 

PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym 
usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca 
standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 
100 000 RLM 

 

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów 
odprowadzanych ścieków 
w zakresie usuwania N i/lub P 

 

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym 
usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca 
standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 
100 000 RLM 

 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów 
odprowadzanych ścieków 
w zakresie usuwania N i/lub P 

X 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń 
inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub 
modernizacji oczyszczalni: 
Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni 
ścieków wraz z przebudową kolektora sanitarnego 
DN 600 przy ul. Sportowej w Świdwinie 
 
Celem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Świdwinie jest poprawa systemu gospodarowania 
ściekami w aglomeracji Świdwin poprzez przebudowę i 
rozbudowę oczyszczalni ścieków.  
Poza wskazanym celem projektu w jego ramach 
możemy wyodrębnić cele pośrednie skupione w trzech 
obszarach: 
1.Środowiskowym 
·spełnienie wymagań gwarantujących efekt 
oczyszczania ścieków zgodny z Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej z 
dnia 12 lipca 2019r  w sprawie substancji szczególnie 
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szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) oraz Dyrektywa Rady 
Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącą oczyszczania ścieków miejskich  ( 
91/271/EEC). 
· właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych  
·ograniczenie zagrożenia stanu jakościowego wód 
powierzchniowych  
·poprawę gospodarki ściekowej w aglomeracji poprzez 
przebudowę kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. 
Sportowej w Świdwinie 
    2. Społeczny 
· polepszenie jakości świadczonych usług odbioru 
ścieków dowożonych 
· polepszenie warunków pracy załogi i 
zautomatyzowanie procesu odbioru ścieków 
· zmniejszenie uciążliwości związanych z 
funkcjonowaniem oczyszczalni ( zapach) 
   3.  Gospodarczy   
· zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
posiadającej dostęp do funkcjonalnej infrastruktury     
technicznej 
· zminimalizowanie ryzyka ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej za ewentualne skutki 
zanieczyszczeń środowiska  
· lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
ściekowej oraz wprowadzenie procesu przeróbki 
osadów ściekowych. 
Realizacja projektu pozwoli tym samym na wypełnienie 
zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki 
ściekowej oraz przyczynia się do ochrony i zachowania 
stanu ekologicznego wód rzeki Regi do której 
bezpośrednio odprowadzane są oczyszczone ścieki. 
Inwestycja ma na celu usprawnienie efektywności 
działań oczyszczalni ścieków w Świdwinie, 
przekładając to na konkretne korzyści pod względem : 
1.Technologicznym  
·Wyposażenie układu technologicznego oczyszczania 
ścieków w zbiornik retencyjny 
·Poprawa jakości oczyszczania ścieków z zapewnieniem 
jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni 
ścieków w Świdwinie zgodnej w wymogami stawianymi 
prawo polskie 
·Poprawę przeróbki osadu – zapewnienie 
odpowiedniego stopnia odwodnienia oraz stabilizacji 
osadu nadmiernego 
2.Eksploatacyjnym  
·Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych  
·Maksymalna automatyzacja obsługi i sterowania  
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3.Architektoniczno-środowiskowym 
·Ograniczenie oddziaływania na środowisko do granic 
lokalizacyjnych oczyszczalni 
·Ujednolicenie architektoniczno- estetyczne zakładu 
4.Formalno- prawny 
·Uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na 
eksploatację oczyszczalni 
Aby umożliwić oczyszczalni ścieków w Świdwinie 
spełnienie wymogów dotyczących jakości ścieków oraz 
gospodarki odpadami określonych w przepisach prawa 
polskiego i Unii Europejskiej należy zrealizować 
następujące prace: 
1.Przebudowę i rozbudowę ciągu oczyszczania 
mechanicznego: głównej przepompowni ścieków, 
budynku krat, separatora piasku, piaskownika wraz z 
przebudową i rozbudową obiektów pomocniczych i 
towarzyszących 
2.Przebudowa i rozbudowa ciągu oczyszczania 
biologicznego i chemicznego: przebudowa komory 
defosfatacji, komory napowietrzania ścieków, dwóch 
osadników wtórnych, a także układ dozowania środka 
chemicznego PIX wraz z przebudową i rozbudową 
obiektów pomocniczych i towarzyszących 
3.Przebudowa i rozbudowa ciągu przetwarzania 
osadów ściekowych: wykonać pompownie osadu 
recyrkulującego i nadmiernego , silosu wapna, wiata 
zrzutowa osad ustabilizowany, wiata magazynowa 
osadu ustabilizowanego, rozbudowa i doposażenie 
zagęszczacze osadu pompownia wody nad osadowej, 
zbiorniki nadawy osadu 
4.Dodatkowe prace w celu poprawy wydajności 
oczyszczalni ścieków oraz dostosowania jej do 
wymogów obowiązujących przepisów : wymiana 
systemu sterowania i automatyki przebudowa jednej i 
budowa drugiej komory pomiaru ilości ścieków 
oczyszczonych, budowę dwóch biofiltrów powietrza a 
także przebudowę i rozbudowę zaplecza technicznego 
oraz socjalno-administracyjnego.  
 
Szacunkowy koszt inwestycji: 20,5 mln zł (7,5 mln – 
pożyczka długoterminowa oraz środki własne, 13 mln zł 
– dotacja z Funduszu Spójności). 
Planowany  termin realizacji: 2021 rok 
Typ oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji: 
Mechaniczno-biologiczna 
Po przeprowadzeniu modernizacji oczyszczalnia 
będzie dostosowana do wymogów usuwania 
podwyższonych związków azotu (N) i fosforu (P) dla 
aglomeracji powyżej 10 000 RLM. 

6.2.Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców 
aglomeracji 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 5203



Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: 
Na terenie aglomeracji Świdwin położonych jest 49 zbiorników bezodpływowych, które 
obsługują 100 mieszkańców. Na terenie aglomeracji nie ma przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

6.3.Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji) – nie dotyczy. 

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy 

Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane 
ścieki: - 

Współrzędne geograficzne końcowego punktu 
zrzutu: - 

Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: - 

6.4.Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie 
aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]:  2 418 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń Uwagi 

1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 449,92 - 
ChZTCr [mgO2/l] 945,75 - 
Zawiesina ogólna [mg/l] 434 - 
Fosfor ogólny [mgP/l] 11,76 - 
Azot ogólny [mgN/l] 84,08 - 

6.5.Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady 
do systemu kanalizacji zbiorczej.  

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do 
systemu kanalizacji zbiorczej: 
Myjnie samochodowe: 
Zakład Elektromechaniki Pojazdowej Sp. J. ul. Sportowa 1; 
AMAR  Spółka Z.O.O, ul. Kombatantów Polskich 3d; 
ZUH AUTO-PROTECT S.C. ul. Szczecińska 110; 
Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Katowicka 2; 
Gastronomia: 
Pizzeria muzyczna Plac Lotników 3; 
Pizzeria „Karolla” ul. 3 Marca 7; 
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich ul. Armii Krajowej 1; 
Usługi Gastronomiczne ul. Drawska 13; 
Zakłady Przetwórstwa Rybnego: 
„BARTEK” Józef Widerski, ul. Szczecińska 46; 
Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” E i M Dziołek Spółka Jawna ul. Polna 10; 
Gorzelnia: 
Przedsiębiorstwo Wielkobranżowe „LEAR” Spółka Jawna Lech i Artur Kostrzewski, ul. Kołobrzeska 
9; 
Pozostałe: 
Zakład Masarniczy, D. Chojnacki, M. Chojnacki, E. Borowiec-Chojnacka Sp. J. ul. Warszawska 7; 
„PLASTIC FORM” Sp. Jawna, B. Jagiełło-Waszkiel, A. Waszkiel, ul. Polna 9, ul. Polna 4, ul. 
Popiełuszki 9 
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Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 
odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 79 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 2 608 206 032 
ChZTCr [mgO2/l] brak danych nie dotyczy 
Zawiesina ogólna [mg/l] brak danych nie dotyczy 
Fosfor ogólny [mgP/l] brak danych nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] brak danych nie dotyczy 

6.6.Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane – 
nie dotyczy.  

Aktualnie na terenie miasta Świdwin powstała strefa ekonomiczna. Jest to obszar uzbrojony w wodę 
i kanalizację sanitarną, jednak aktualnie nie ma jeszcze planowanych inwestycji na tym terenie. 

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do 
podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: nie dotyczy 

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do 
kanalizacji [m3/d]: nie dotyczy 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 
przez zakłady planowane do 

podłączenia [g/d]#  
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] nie dotyczy nie dotyczy 
ChZTCr [mgO2/l] nie dotyczy nie dotyczy 
Zawiesina ogólna [mg/l] nie dotyczy nie dotyczy 
Fosfor ogólny [mgP/l] nie dotyczy nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] nie dotyczy nie dotyczy 

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  

Wyszczególnienie: RLM 
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 
Tab. 1 kol. 4) 14 751 

Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, 
na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 
(pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4) 

- 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 
kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) - 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej 
(pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) 504 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 
5.1 Tab. 2 kol. 5) 

- 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) - 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z 3 434 
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istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d] 
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 
który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe 
planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d] 

- 

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie 
aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki 
bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na 
podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę 

100 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 18 789 

6.8.Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG. 

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.* 

Procent skanalizowania aglomeracji Świdwin wynosi 99,47% w związku z czym aglomeracja spełnia 
warunek I. 

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).* 

Projektowana wydajność oczyszczalni wynosi 21 117, natomiast rzeczywista liczba RLM wyliczona 
w niniejszym dokumencie wynosi 18 789 w związku z czym aglomeracja Świdwin spełnia warunek II. 

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.*  

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych zostały przekroczone, jednak planowana 
modernizacja oczyszczalni pozwoli na usuwanie podwyższonych związków azotu (N) i fosforu (P) w związku 
z czym, po jej wykonaniu aglomeracja Świdwin spełni warunek III. 

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, 
obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu 
prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące 
na tych terenach. 

Podstawowym źródłem wody dla mieszkańców aglomeracji w Świątnikach, są ujęcia wody podziemnej na 
terenie miasta Świdwin, składające się z 9 czynnych studni głębinowych. 

Na podstawie decyzji: 

§OS.6342.9.2016.KJ Starosty Drawskiego dnia 18 marca 2016 roku wydano pozwolenie na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody opartego na trzech studniach głębinowych: 

·Nr SW1a/08 o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 46’24.0”  

E 15̊ 47’4.3” 

·Nr 2/10 o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 46’27.9” E 15̊ 46’44.4” 

·Nr 1/73 o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 46’8.5” E 15̊ 47’3.78” 

§OS.6241.10.2016.KJ Starosty Drawskiego dnia 18 marca 2016 roku wydano pozwolenie na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody opartego na dwóch studniach głębinowych: 

·Nr 1a o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 45’57.0”  

E 15̊ 45’11.3” 

·Nr SW2/87. o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 45’58.7”  

E 15̊ 45’6.7” 

§OŚ.6341.45.2015 Starosty Świdwińskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku wydano pozwolenie na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody opartego na dwóch studniach głębinowych: 

·Nr SW-1 o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 46’43.5”  
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E 15̊ 46’48.8” 

·Nr SW-2 o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 46’43.47”  

E 15̊ 46’49.36” 

§OŚ.6341.54.2015 Starosty Świdwińskiego z dnia 15 lutego 2015 roku wydano pozwolenie na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody opartego na dwóch studniach głębinowych: 

·Nr 1/77 o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 46’7.2”  

E 15̊ 46’42.3” 

·Nr 2/87. o współrzędnych geograficznych: N 53̊ 46’4.1”  

E 15̊ 46’47.9” 

 Na podstawie niżej wymienionych decyzji wyznaczono strefy ochrony bezpośredniej dla wyżej 
wymienionych ujęć wody: 

§SZ.ZUZ.1.4100.138.2018.RH Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie z dnia 13 czerwca 2018r. – działka nr 286/2 obręb 013 Świdwin, m. Świdwin, powiat świdwiński 

§SZ.ZUZ.1.4100.139.2018.RH Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie z dnia 13 czerwca 2018r. – działki nr 216/66 obręb 012 Świdwin, 480/10 obręb 009 Świdwin, 458/1 
obręb 009 Świdwin, 200/11 obręb 012 Świdwin, m. Świdwin, powiat świdwiński 

§SZ.ZUZ.1.4100.140.2018.RH Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie z dnia 13 czerwca 2018r. – działka nr 204/5 obręb 009 Świdwin, m. Świdwin, powiat świdwiński 

§SZ.ZUZ.1.4100.139.2018.RH Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie z dnia 13 czerwca 2018r. – działki nr 195/3 obręb 012 Świdwin, 191/2 obręb 012 Świdwin, 193/9 
obręb 012 Świdwin,  

m. Świdwin, powiat świdwiński 

Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują następujące zakazy i nakazy: 

·na terenie ochrony bezpośredniej należy: 

1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących 
do poboru wody; 

2. zagospodarować teren zielenią; 

3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych 
do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 

4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
służących do poboru wody. 

5. Ogrodzić teren strefy i umieścić na ogrodzeniu tablice zawierające informację o ustanowieniu strefy 
ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych 

·Na terenie strefy ochrony bezpośredniej zakazuje się: 

1. Użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją wody 

2. Niszczenia, uszkadzania lub przemieszczania tablic zawierających informację o ustanowieniu strefy 
ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych 

Na terenie aglomeracji znajduje się 6 z 9 wyżej wymienionych stref ochrony bezpośredniej – działki nr 
286/2 obręb 013 Świdwin, 458/1 obręb 009 Świdwin, 200/11 obręb 012, 204/5 obręb 009 Świdwin, 191/2 
obręb 012 Świdwin, 193/9 obręb 012 Świdwin, m. Świdwin, powiat świdwiński. 

Na terenie aglomeracji Świdwin nie znajdują się strefy ochrony pośredniej. 

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze 
aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, 
nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach – nie dotyczy. 
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9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające 
nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę 
ochrony przyrody. 

Na terenie aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody: 

1. Pomniki przyrody: 

§Drzewo – Wierzba krucha – łac. Salix fragilis – 1 szt. – Uchwała Nr XXXVII/299/01 Rady Miasta 
Świdwin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 

§Drzewo – Dąb szypułkowy – łac. Quercus robur – 1 szt. – Uchwała Nr XXXVII/299/01 Rady Miasta 
Świdwin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 

§Drzewo – Klon pospolity (Klon zwyczajny) – łac. Acer platanoides – 1 szt. – Uchwała Nr 
XXXVII/299/01 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 

§Grupa drzew – Lipa drobnolistna – łac. Tilia cordata – 6 szt. – Uchwała Nr XXXVII/299/01 Rady 
Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. 

2. Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony: 

§Dorzecze Regi – Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/143/20 

     Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2020r. 

Część graficzna aglomeracji Świdwin 

1. Poprawność wykonania części graficznej. 

Lp. Wyszczególnienie Nie#  Tak12 Nie 

dotyczy12 
1 2 3 4 5 

1 
Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej  

w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. 
 X  

2 
Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty 

i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). 
 X  

3 

Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie 

ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź 

odprowadzane będą) ścieki komunalne. 

 X  

4 
Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne  

z danymi z państwowego rejestru granic. 
 X  

5 
Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny 

ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. 
 X  

6 
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. 
  X 

7 

Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub 

obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na 

liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 

 X  

8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  X  

9 
Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania gminy (gminy wiodącej). 
 X  

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wnioskodawcy) 
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