
UCHWAŁA NR XXIX/254/2020 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Dęba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 7131)), art. 87 ust. 1 i ust. 4, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 3102)), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Rada Miejska 
w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się, na terenie Gminy Nowa Dęba, aglomerację Nowa Dęba o równoważnej liczbie 
mieszkańców 19 687 z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Dęba w gminie Nowa Dęba. 

2. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Nowa Dęba, Rozalin, Tarnowska Wola, Cygany, 
Jadachy i Chmielów. 

§ 2. Część opisową aglomeracji, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Obszar i granice aglomeracji, wyznaczono na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik 

Nr 2 do uchwały. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.284, poz. 695, poz. 875, 

poz. 782 i poz 1378. 
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 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/254/2020 

 Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

 z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Część opisowa aglomeracji 

Nowa Dęba 
  

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. 

 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28. 07. 2014 r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszaru granic aglomeracji( Dz. U. z 2014, poz. 995), 

- III zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowa Dęba (Uchwała XXXIX/303/97 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 

kwietnia 1997r.) o pow. ok 284,21 ha, 

- IV zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nowa Dęba (Uchwała XXXIX/304/97 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 

kwietnia 1997r.) o pow. ok 59,46 ha, 

- MPZP ul. Leśnej w Nowej Dębie (Uchwała LI/389/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

z dnia 17.06.1998r.) o pow. ok 11,24 ha,  

- zmiana nr 1 MPZP terenu położonego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie (Uchwała Nr 

XIV/83/2003 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 13 sierpnia 2003r.) o pow. ok. 0,40 

ha, 

- zmiana nr 2 MPZP terenu położonego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie (Uchwała Nr 

XIV/84/2003 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 13 sierpnia 2003r.) o pow. ok. 1,02 

ha, 

- 3- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Leśnej  

w Nowej Dębie  (zatwierdzonego Uchwała LI/389/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

z dnia 17.06.1998r. zmienionej Uchwała Nr XIV/83/2003 Rady Miejskiej w Nowej 

Dębie z dnia 13 sierpnia 2003r. oraz Uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Miejskiej w Nowej 

Dębie z dnia 13 sierpnia 2003r. ) dla terenu położonego w rejonie ulicy Bieszczadzkiej, 

obejmującego w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny 

oznaczone symbolem U1 i UT2 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 

XXXIX/365/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. o powierzchni 0,90 ha, 

- MPZP terenu pomiędzy ulicami Podleśną i Strażacką w Nowej Dębie (Uchwała Nr 

XXXII/227/04 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 grudnia 2004r.) o pow. ok. 

2,05 ha, 

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany (Uchwała Nr 

XXXVI/255/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 marca 2005r.) o pow. ok. 12,0 

ha, 

- MPZP terenu Aresztu Śledczego w Nisku, Oddział Zewnętrzny w Chmielowie 

(Uchwała Nr XXXVI/256/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 marca 2005r.) 

o pow. ok. 3,10 ha, 

- MPZP terenu położonego w miejscowości Chmielów  (Uchwała nr XIV/112/2011  

z dnia 23 listopada 2011r.) o pow. 18,54 ha, 
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- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba - 1, 

obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk, a ul. 

Korczaka i ul. Ks. Łagockiego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie  Nr 

XI/107/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. 

- Uchwała Nr XXVII/241/2020 z dnia 30.09.2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie. 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa 

Dęba przyjęte Uchwałą Nr XLVII/355/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie dnia 15 

kwietnia 2002r., zostało opracowane na podstawie nieobowiązującej ustawy z 7 lipca 

1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. nr 15, poz 139  

z późn. zm.),w  związku  z tym Rada Miejska w Nowej Dębie podjęła uchwałę Nr 

XXXVIII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowa Dęba. Obecnie trwa procedura sporządzenia zmiany studium, 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa 

Dęba” przyjęte Uchwałą Nr XLVII/354/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie dnia 15 

kwietnia 2002r., zmienione  Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XIV/111/2011  

z dnia  23.11.2011r. 

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych; Uchwała Nr XLII/387/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 

listopada 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie,                                                                                    

- Projekt budowlano – wykonawczy bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej na 

terenie TSSE Nowa Dęba w oparciu o istniejącą inspekcję TV i program funkcjonalno 

– użytkowy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, listopad 2017r.  

- Zgłoszenie  z dnia 23.11.2015r. do Starosty Tarnobrzeskiego o przystąpieniu do 

wykonania robót budowlanych modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej 

Dębie. Remont kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopową w Nowej Dębie – 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o. o. w Nowej Dębie. 

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej. 

a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

198,7 km w tym 161,2 km sieci grawitacyjnej 

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

0,00km - nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji. 

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 17 914 

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej: 17 594 

c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

Nie przewiduje się. 

d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 1586 
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e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci 

kanalizacyjnej: 1586 

f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do 

nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

Nie przewiduje się. 

 

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji. 

Wskaźnik koncentracji wynosi 0. Nie planuje się do budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji. 

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji. 

187 RLM przemysłu  

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną. 

187 RLM przemysłu  

c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych 

do podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

0 RLM -nie przewiduje się 

 

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji. 

 

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków. 

Mechaniczno – Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Dębie.  

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: 39-460 Nowa Dęba, obręb Dęba - działki nr ew. 

1101/1, 1101/2 1101/3, 1358, współrzędne geograficzne oczyszczalni: N:50° 42' 

67", E:21° 70' 23" 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska:  

Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 08.12.2015r. znak:RO.II.6341.44.2015 ważna do dnia 

08.12.2025r. zmieniona decyzją z dnia 23.03.2017r. znak RO.II.6341.7.2017 

                                                        

b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.  

Obecnie nie planuje się budowy, rozbudowy czy modernizacji obecnej oczyszczalni 

ścieków. 

c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą 

odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków. 

Sieć kanalizacyjna nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu. 

 

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji. 

Oczyszczalnia w aglomeracji spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie 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. 
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a) Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz 

skład jakościowy tych ścieków: 2150 m3/d,  

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych  

Wskaźnik 

Wartość  

(średnioroczna z 

pomiarów) 

Wartość  

(maksymalna z 

pomiarów) 
1 2  

BZT5 [mgO2/l] 599,6 1400 

ChZTCr [mgO2/l] 1304,1 1990 

Zawiesina ogólna [mg/l] 566 1600 

Fosfor ogólny [mgP/l] 13,29 17,5 

Azot ogólny [mgN/l] 130,65 175 

 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

Wskaźnik 

Wartość lub % 

redukcji zgodnie z 

pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartość  

(średnioroczna z 

pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 15 5,67 

ChZTCr [mgO2/l] 125 48,01 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 8,88 

Fosfor ogólny [mgP/l] 80% 98% 

Azot ogólny [mgN/l] 70% 75% 

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d:  

1. Przepustowość oczyszczalni: 

2. średnia [m3/d]: 4000 

3. maksymalna godzinowa [m3/h]: 500 

4. maksymalna roczna [m3/rok]: 1 450 000 

c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM  

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 24 500 RLM 

d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do 

systemu kanalizacji zbiorczej. 

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych  

i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]  56 

 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 200 11 200 

ChZTCr [mgO2/l] 400 nie dotyczy 

Zawiesina ogólna [mg/l] 175 nie dotyczy 

Fosfor ogólny [mgP/l] 6 nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] 50 nie dotyczy 

…………… ………… nie dotyczy 
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e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 

zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie 

systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony 

środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków):  

 

Ilość ścieków nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej wynosi 2,43m3/d 

 

f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać        

w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków). 

 

Rodzaj - PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu 

(N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji  

< 100 000 RLM. 

 

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji. 

Wyszczególnienie Wartość RLM 

RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) 17 914 

RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas) 1586 

RLM przemysłu (prz) 187 

Suma 19 687 

 

 

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa 

miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i 

ograniczenia obowiązujące na tych terenach. 

 
Rozporządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 

17 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla zaopatrzenia 

Miasta i Gminy Nowa Dęba w miejscowości Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski, województwo 

podkarpackie zmienione rozporządzeniem NR 3/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie z dnia 5 lutego 2016r.   

 

 Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują  zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.” 

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć  zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.  

 

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 1) wprowadzania ścieków do ziemi lub wód 

powierzchniowych, z wyłączeniem spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych:  

a) ścieków wprowadzanych do potoku Koniecpólka poprzez szczelny rów, pochodzących z 

oczyszczalni ścieków należącej do Zakładów Metalowych Dezamet S.A., b) ścieków wprowadzanych 

do potoku Koniecpólka z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, c) ścieków wprowadzanych do ziemi 

pochodzących ze stacji uzdatniania wody należącej do ujęcia; 2) lokalizowania przydomowych 
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oczyszczalni ścieków; 3) rolniczego wykorzystania ścieków; 4) nawożenia gnojówką i gnojowicą; 5) 

stosowania na gruntach komunalnych osadów ściekowych; 6) przechowywania lub składowania 

odpadów promieniotwórczych; 7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, 

innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 8) magazynowania odpadów z wyłączeniem a) 

wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowego magazynowania odpadów 

przez prowadzącego zbieranie odpadów; 9) lokalizowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów oraz rekultywacji terenu odpadami; 10) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt; 11) 

lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych, a także rurociągów 

dalekosiężnych do ich transportu, z wyłączeniem: a) magazynów butli i zbiorników przeznaczonych do 

magazynowania gazu płynnego, b) zbiorników przeznaczonych do magazynowania oleju opałowego, c) 

zbiorników paliw płynnych wchodzących w skład stacji paliw, d) magazynów olejów i smarów; 12) 

lokalizowania nowych instalacji określonych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska z wyłączeniem obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Dęba; 13) budowy nowych obiektów typu: drogi, parkingi, tereny 

przemysłowe, składowe, myjnie, warsztaty i komisy samochodowe, stacje kontroli pojazdów, bazy 

transportowe bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej 

zamkniętej bądź otwartej w postaci szczelnych rowów; 14) magazynowania środków 

wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg; 15) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami 

usługowymi; 16) wydobywania kopalin; 17) wykonywania wykopów ziemnych poniżej zwierciadła 

wody podziemnej z wyłączeniem wykopów związanych z posadowieniem fundamentów pod 

wykonywane obiekty budowlane lub uzbrojeniem terenu; 18) wykonywania wierceń z wyłączeniem 

prac realizowanych na potrzeby: a) ujmowania wód lub remedjacji zasobów wodnych, o których mowa 

w punkcie 21, b) budowy punktów stanowiących sieć obserwacyjno – badawczą wód podziemnych, c) 

badań geologiczno – inżynierskich na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych; 19) wykonywania długotrwałych odwodnień; 20) prowadzenia robót 

melioracyjnych, z wyjątkiem prac mających na celu konserwację rowów, cieków powierzchniowych i 

urządzeń wodnych zapewniających ich drożność i funkcjonalność; 21) lokalizowania nowych ujęć wód 

podziemnych, z wyjątkiem: a) studni zastępczych lub awaryjnych w ramach zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych, b) studni lokalizowanych w celu remediacji zasobów wód podziemnych, c) ujęć 

wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 22) zmiany lasu na użytek rolny lub wylesienie 

mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu z wyłączeniem obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Dęba; 23) grzebania zwłok zwierzęcych oraz lokalizowania 

cmentarzy; 24) rozbudowy sieci wodociągowej bez prowadzonej równolegle rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej. 

 

Rozporządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  

z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Studzieniec II-

Bukie dla miasta Tarnobrzeg 

 

Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych  

z eksploatacją ujęcia wody, a ponadto należy: 1) odprowadzać wody opadowe w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 2) zagospodarować 

teren zielenią; 3) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody. 2. Teren ochrony bezpośredniej powinien być trwale ogrodzony 

oraz oznakowany tablicami zawierającymi informację o ujęciu wody i zakazie wstępu osób 

nieupoważnionych.  

 

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 1) wprowadzania ścieków do ziemi, z wyjątkiem 

wprowadzanych do rowów wód opadowych lub roztopowych spełniających wymagania określone  

w przepisach odrębnych; 2) rolniczego wykorzystania ścieków; 3) lokalizowania ferm chowu lub 

hodowli zwierząt; 4) stosowania komunalnych osadów ściekowych; 5) lokalizowania składowisk 

odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 6) przechowywania 

lub składowania materiałów promieniotwórczych; 7) lokalizowania magazynów lub rurociągów do 

transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, z wyjątkiem: a) magazynów butli oraz 

zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego wraz z rurociągami do transportu gazu, 
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b) zbiorników przeznaczonych do magazynowania oleju opałowego wraz z rurociągami do transportu 

oleju, c) zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliw płynnych wykorzystywanych do 

generatorów prądotwórczych wraz z rurociągami do ich transportu; 8) lokalizowania nowych zakładów 

przemysłowych, których instalacje zaliczone są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych;  

9) wydobywania kopalin oraz wykonywania odwodnień górniczych; 10) budowy zbiorników wodnych 

lub stawów; 11) lokalizowania cmentarzy; 12) grzebania zwłok zwierzęcych; 13) budowy torów 

kolejowych; 14) budowy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych klasy G bez ujmowania oraz 

odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spełniających wymagania określone w przepisach 

odrębnych. 
 

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca 

oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, 

nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

Na terenie aglomeracji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

 

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody 

oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo 

wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających 

znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 

ustawy. 

Na terenie aglomeracji Nowa Dęba występuje Obszary Natura 2000: 

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Sandomierska o powierzchni 129115, 59 

ha (kod PLB180005). 

Tytuł aktu prawnego  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 (Dz. U. z 2007r.   Nr 179 poz. 1275); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony  ptaków (Dz. U.  z 2011 Nr 

25 poz. 133). 

 

Ponadto na terenie całej aglomeracji Nowa Dęba występują również formy ochrony 

przyrody  wyznaczone: 

1. Zarządzeniem Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30.12.1988 roku w sprawie 

uznania tworów przyrody za pomniki przyrody, Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1 

poz. 2 z dnia 10.01.89r.  

2. Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 4 marca 1997r. w sprawie 

uznania tworów za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 5 poz. 41 z dnia 

05.03.97r.  

3. Uchwała Nr L/434/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010r.  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Nowej Dęby, Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2010r. Nr 86, poz. 1596.  

4. Uchwala Nr LIV/523/2018 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 18 października 

2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  

z 2018r. poz. 4779. 

 

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

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji. 
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17 594 RLM mieszkańców (liczba mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej) + 1586 RLM (liczba osób czasowo 

przebywających w aglomeracji)  + 187 RLM przemysłu (zakłady podłączone do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej) = 19 455 RLM 

Ładunek zbierany siecią = 19 687 RLM  

Procent skanalizowania = 98,4% 

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

w RLM): 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 24 500 RLM 

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

Aglomeracja Nowa Dęba posiada liczbę RLM < 100 000, która jest obsługiwana przez 

oczyszczalnię biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu 

(P). Oczyszczalnia w aglomeracji odpowiada tym standardom. Jakość ścieków 

wprowadzanych do środowiska odpowiada jakości określonej w Zał. 3 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie 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. 
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