
Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Adamówka 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 108/06 z dnia 28.11.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Adamówka 4 435 4 435 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



 
Tabela 2 

 
Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 

 
Aglomeracja (nazwa): Adamówka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Adamówka/ 
Gmina Adamówka 

37-534 Adamówka 97/ 
650900660 

N 50o14’40,3” 
E 22o41’40,3” 

TAK - - - NIE 

W 2013r. odnotowano 
przekroczenie 

dopuszczalnej ilości 
ścieków 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji Adamówka 
Nazwa oczyszczalni1) Adamówka 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 616 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 57,30 - - 

ChZT 173,19 - - 

Zaw.og. 34,98 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny. 

BZT 5 5,54 - - 

ChZT. 18,86 - - 

Zaw.og. 6,62 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 90 51,76   

ChZT 89 154,33   

Zaw.og. 81 28,36   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Bachórz 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 39/06 z dnia 07.07.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Bachórz 4 375 4 278 
Uchwałą Nr XLIII/877/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24.02.2014 r. aglomeracja 

Bachórz została zlikwidowana.   

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Bachórz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Bachórz/ 

36-068 Bachórz /  
691765457 

N 49°41´41˝ 
E 22°15´17˝ 

- NIE - - NIE - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji Bachórz  
Nazwa oczyszczalni1) Bachórz 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 127 

Uwagi:  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - 2,78 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię.    

BZT 5 1,04 - - 

ChZT. 2,62 - - 

Zaw.og. 0,89 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia azotu 
ogólnego i fosforu ogólnego w ściekach.    

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 63 1,74   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Baranów Sandomierski   
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 97/06 z dnia 28.11.2006 r.  

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Baranów Sandomierski 4 083 8 042 
Uchwała Nr LI/1043/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 5 sierpnia 2014r. w  sprawie 

likwidacji aglomeracji Baranów Sandomierski i wyznaczenie nowej aglomeracji Baranów Sandomierski o RLM 7 511 
z oczyszczalniami w Baranowie Sandomierskim i Knapach. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa) : Baranów Sandomierski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Baranów Sandomierski/ 
ul. Mickiewicza 

39-450 Baranów Sandomierski/ 
830371350 

N 50 o 28’38,2’’ 
E 21 o38’22,1’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Baranów Sandomierski 
Nazwa oczyszczalni1): Baranów Sandomierski  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 4 497 

Uwagi:  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię . 

BZT 5 1,10 - - 

ChZT. 8,31 - - 

Zaw.og. 1,09 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT 5 - -   

CHZT - -   

Zawiesina - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Besko 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 92/05 z dnia 14.12.2005 r.   
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Besko 2 484 4 400 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Besko  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Besko/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

ul. Starowiejska 99 
38-524 Besko/ 

370330044 

N 49o36,06” 
E 21o58<06” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji aglomeracja: Besko 
Nazwa oczyszczalni1): Besko 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 484 

Uwagi:  
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 54,4 41,65 - 

ChZT 122,59 90,78 - 

Zaw.og. 39,1 53,06 - 

Fosf. og. - 1,16 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - 8,97 - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny.  

BZT 5 0,4 1,08 - 

ChZT. 6,0 3,79 - 

Zaw.og. 1,1 0,97 - 

Fosf.og.. 0,7 0,53 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 2,7 1,04 - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 54   

ChZT 95 116,59   

Zaw.og. 97 38   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Błażowa  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1: ROZPORZĄDZENIE NR 94/06  z dnia 28.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Błażowa 3 000 2 977 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Błażowa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

 
1 

Błażowa 
ul. Armii Krajowej 41, 

36-030 Błażowa 
Gospodarka Komunalna 
w Błażowej Sp. z o.o., 

ul. 3-go Maja 35, 
36-030 Błażowa 

690689636 

 
N 49°53’44” 
E 22°05’50” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Błażowa  
Nazwa oczyszczalni1): Błażowa  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 446 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 9,76 - - 

ChZT 33,60 - - 

Zaw.og. 9,06 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach.    

BZT 5 0,94 - - 

ChZT. 3,61 - - 

Zaw.og. 0,74 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach.    

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 90 8,82   

ChZT 89 29,99   

Zaw.og. 92 8,32   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Boguchwała 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1: Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 02/08 z dnia 31.01.2008 r. 

 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
 

RLM dla każdej oczyszczalni w 
aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Boguchwała 14 595 12 969 
Brak oczyszczalni Boguchwała. Ścieki z aglomeracji Boguchwała odprowadzane są do 

oczyszczalni w Rzeszowie. 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Brzeźnica 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 94/05 z dnia 16.12.2005 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Brzeźnica 13 030 14 935 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Brzeźnica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Brzeźnica /  

Brzeźnica, 39-206 Pustków 3 / 
850022800 

N 50°06´245˝ 
E 21°29´226˝ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Brzeźnica 
Nazwa oczyszczalni1): Brzeźnica 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 7 308 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 160,04 - - 

ChZT 498,14 - - 

Zaw.og. 165,37 - - 

Fosf. og. 4,56 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 46,16 - - 

 

BZT 5 11,94 - - 

ChZT. 51,80 - - 

Zaw.og. 15,14 - - 

Fosf.og.. 2,12 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 15,92 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 93 148,10   

ChZT 90 446,34   

Zaw.og. 91 150,23   

Fos.og. 54 2,44   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 66 30,24   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Brzostek   
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1: ROZPORZĄDZENIE NR 95/2005 z dnia 16.12.2005 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Klecie 2 583 4 160 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Brzostek  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

 
1 

Klecie 
39-230 Brzostek/ 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. ul. Szkotnia 22 

39-230 Brzostek/ 
180927579 

 
N 49°51’55,35” 
E 21°24’10,21” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Brzostek  
Nazwa oczyszczalni1): Klecie  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 737 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 16,13 - - 

ChZT 24,95 - - 

Zaw.og. 11,58 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 0,32 - - 

ChZT. 2,99 - - 

Zaw.og. 0,58 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 15,81   

ChZT 88 21,96   

Zaw.og. 95 11   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Brzozów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 37/2006 z dnia 07.07.2006 r. zmienione ROZPORZĄDZENIEM NR 4/2007 z dnia 31.01.2007 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Brzozów 14 542 12 119 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa) Brzozów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Brzozów/ 

ul. Mostowa, 36-200 Brzozów/ 
371168663 

N 49041’48,4” 

E 22001’32,73” 
TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Brzozów 
Nazwa oczyszczalni1): Brzozów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 10 681 

Uwagi:  
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 podmiot nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnie 

BZT 5 5,9 - - 

ChZT. 46,8 - - 

Zaw.og. 8,0 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 podmiot nie prowadził pomiarów 
jakości w zakresie oznaczenia wskaźników 
azot ogólny i fosfor ogólny ścieków 
odpływających z oczyszczalni.  

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Chłopice 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 57/06 z dnia 31.08.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Chłopice 2 661 2 661 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



 
Tabela 2 

 
Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 

 
Aglomeracja (nazwa): Chłopice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Chłopice/ 
Gminny Zarząd Gospodarką 
Komunalną w Chłopicach 

37-561 Chłopice 149a/ 
180381488 

N 49o56’32” 
E 22o40’19” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Chłopice 
Nazwa oczyszczalni1): Chłopice 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 216 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni 

BZT 5 0,68 - - 

ChZT. 4,61 - - 

Zaw.og. 1,42 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Cieszanów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 17/06 z dnia 09.03.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Cieszanów 9 021 9 021 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



 
Tabela 2 

 
Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 

 
Aglomeracja (nazwa): Cieszanów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Cieszanów/ 
Zakład Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. w Cieszanowie 
ul. Kościuszki 6,  

37-611 Cieszanów/ 
180083006 

N 50o15’08,7” 
E 23o06’48,5” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Cieszanów 
Nazwa oczyszczalni1): Cieszanów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 501 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 54,77 - - 

ChZT 112,96 - - 

Zaw.og. 42,20 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 3,83 - - 

ChZT. 16,88 - - 

Zaw.og. 3,54 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 93 50,94   

ChZT 85 96,08   

Zaw.og. 92 38,66   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Cmolas 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 5/06 z dnia 14.02.2006 r. 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Cmolas 3 146 
 

6 356 
 

- 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Cmolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Cmolas/ 

36-105  Cmolas 228/ 
690410255 

N 50o 17’ 15’’ 
E 21o 47’ 21’’  

 
TAK 

 
- TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Cmolas 
Nazwa oczyszczalni1): Cmolas 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 689 

Uwagi: 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 36,96 - - 

ChZT 90,26 - - 

Zaw.og. 51,81 - - 

Fos.og. -  - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. -  - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego.  
 

BZT5 1,80 - - 

ChZT 9,76 - - 

Zaw.og. 2,31 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

   w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 35,16   

ChZT 89 80,50   

Zaw.og. 95 49,50   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Czarna   
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1: ROZPORZĄDZENIE NR 88/2005 z dnia 13.12.2005 r. z późn. zm. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Czarna 11 254 10 568 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Czarna  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Czarna/ 
Gmina Czarna 

37-125 Czarna 260/ 
690581778 

N 50°10’04” 
E 22°18’82” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Czarna 
Nazwa oczyszczalni1): Czarna 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 4 462 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 97,72 - - 

ChZT 245,86 - - 

Zaw.og. 77,98 - - 

Fosf. og. 2,50 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 23,23 - - 

 

BZT 5 2,15 - - 

ChZT. 13,46 - - 

Zaw.og. 3,74 - - 

Fosf.og.. 0,66 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 2,77 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 95,57   

ChZT 95 232,4   

Zaw.og. 95 74,24   

Fos.og. 74 1,84   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 88 20,46   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Czermin 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 89/06 z dnia 28.11.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Czermin 1 999 13 604 
Uchwałą Sejmiku Województwa Nr XLVIII/1016/14 z 23.06.2014 r. aglomeracja Czermin została zlikwidowana i utworzono nową 

aglomerację Czermin tylko na terenie Gminy Czermin i Borowa o RLM 4463 z oczyszczalniami ścieków w Czerminie  
i Sadkowej Górze 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Czermin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Czermin / 

39-304 Czermin 503a/ 
831364546 

N 50o20’35,15’’ 
E 21o19’15,88’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Czermin 
Nazwa oczyszczalni1): Czermin  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 599 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 35,01 - - 

ChZT 82,58 - - 

Zaw.og. 33,97 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. -  - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 1,58 - - 

ChZT. 5,55 - - 

Zaw.og. 0,66 - - 

Fosf.og.. -  - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og -  - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 96 33,43   

ChZT 93 77,03   

Zaw.og. 98 33,31   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Dąbrowica  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 137/06 z dnia 11.12.2006 r.  

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Dąbrowica 1 117 3 009 
Uchwała Nr LI/1043/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 5 sierpnia 2014r. w  sprawie 

likwidacji aglomeracji Dąbrowica. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Dąbrowica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Dąbrowica/ 
Dąbrowica 

39-450 Baranów Sandomierski/ 
830371350 

N 50o28’ 33,6’’ 
E 21038’ 31,7’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Dąbrowica 
Nazwa oczyszczalni1): Dąbrowica 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 359 

Uwagi:  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię. 

BZT5 0,24 - - 

ChZT 1,70 - - 

Zaw.og. 0,31 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

   w% redukcja   w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Dębica 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 107/06 z dnia 28.11.2006 r. zmienione  ROZPORZĄDZENIEM NR 9/08 z dnia 31.03.2008 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Dębica 101 500 101 500 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Dębica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Dębica/  
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
 ul. Kosynierów Racławickich 

35, 30-200 Dębica/ 
850489543 

N 50°04’10,10” 
E 21°24’30,28” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Dębica. 
Nazwa oczyszczalni1): Dębica 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 88 684 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1942,20 1955,97 - 

ChZT 3903,29 3954,46 - 

Zaw.og. 1902,22 2296,14 - 

Fosf. og. 43,86 71,86 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 359,04 415,64 - 

 

BZT 5 15,43 25,09 - 

ChZT. 146,97 182,84 - 

Zaw.og. 14,39 24,44 - 

Fosf.og.. 2,61 2,19 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 44,08 41,46 - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 1926,77   

ChZT 96 3756,32   

Zaw.og. 99 1887,83   

Fos.og. 94 41,25   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 88 314,96   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Dukla. 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 147/06 z dnia 11.12.2006 r.    
 

Lp. 
Oczyszczalnia obsługująca 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Dukla 7 404 7 404 
Uchwała nr XLV/94/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22.04.2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 

Dukla i Równe oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dukla i Równe. Wyznaczona została nowa aglomeracja Dukla o RLM 5 445, 
zlokalizowana na terenie miejscowości: Dukla, Cergowa, Jasionka i Nadole z oczyszczalnią ścieków w Dukli.  

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Dukla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne  

z wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Dukla/ 
Gospodarka Komunalna  

i Mieszkaniowa Sp. z o. o.  
ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla 

370137399 

N 49°33’25,5” 
 E 21°41’17,7” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Dukla. 
Nazwa oczyszczalni1): Dukla.  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 345 

Uwagi: 
 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających  
do oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład  nie prowadził okresowych 
kontroli jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię.  

BZT 5 1,18 - - 

ChZT. 8,04 - - 

Zaw.og. 1,65 - - 

Fosf.og. 0,15 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających  
z oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot.og 3,60 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Dynów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 26/2006 z dnia 03.04.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Dynów 6 850 6 767 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Dynów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Dynów/ 

36-065 Dynów, Błonie 1/ 
691771009 

N 49°49’25,29” 
E 22°14’41,08” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Dynów  
Nazwa oczyszczalni1): Dynów  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 752 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 38,37 - - 

ChZT 119,14 - - 

Zaw.og. 47,59 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 5,41 - - 

ChZT. 18,96 - - 

Zaw.og. 4,51 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 86 32,96   

ChZT 84 100,18   

Zaw.og. 90 43,08   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Głogów Małopolski 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): Nr XXXIX/779/13 z dnia 28.10.2013 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Zabajka / Głogów Małopolski 6 615 18 330 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Głogów Małopolski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Zabajka/Głogów Małopolski / 
Zabajka 360,  

36-060 Głogów Małopolski/ 
180934148 

N 50° 08’16,51” 

E 21°57’46,32” 
TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Głogów Małopolski 
Nazwa oczyszczalni1): Zabajka/Głogów Małopolski 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 6 052 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 132,55 - - 

ChZT 418,45 - - 

Zaw.og. 142,30 - - 

Fosf. og. 69,11 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 7,14 - - 

 

BZT 5 16,20 - - 

ChZT. 56,98 - - 

Zaw.og. 17,13 - - 

Fosf.og.. 28,72 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 0,46 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 88 116,35   

ChZT 86 361,47   

Zaw.og. 88 125,17   

Fos.og. 58 40,39   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 94 6,69   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Głowaczowa 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 169/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Głowaczowa 2 475 4 911 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Głowaczowa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Głowaczowa/  

Głowaczowa, 39-217 Grabiny/ 
690728477 

N 50°02´58,22˝ 
E 21°18´29,48˝ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Głowaczowa 
Nazwa oczyszczalni1): Głowaczowa 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 410 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 30,89 - - 

ChZT 88,15 - - 

Zaw.og. 32,46 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 0,71 - - 

ChZT. 6,35 - - 

Zaw.og. 1,26 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 30,18   

ChZT 93 81,80   

Zaw.og. 96 31,20   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Gorzyce 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPOPRZĄDZENIE NR 18/06 z dnia 09.03.2006 r.  
 

L.P 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 

 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Gorzyce 4 535 15 329 Uchwałą NR XLV/038/14 z 22 kwietnia 2014 r. zmieniono wielkość aglomeracji na 9 987 RLM. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Gorzyce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Gorzyce/ 
ul. Odlewników 52 
39-432 Gorzyce/ 

001093618 

N 50o39’15’’ 
E 21o50’20’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Gorzyce 
Nazwa oczyszczalni1): Gorzyce 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 4 446 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 97,56 - - 

ChZT 324,35 - - 

Zaw.og. 214,50 - - 

Fosf. og. 2,99 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 26,38 - - 

- 

BZT 5 6,37 - - 

ChZT. 61,58 - - 

Zaw.og. 10,94 - - 

Fosf.og.. 0,77 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 15,30 - - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 94 91,19   

ChZT 81 262,77   

Zaw.og. 95 203,56   

Fos.og. 74 2,22   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 42 11,09   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych 
 
 
 



Tabela 1 
  

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Grabownica Starzeńska 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 38/2006 r. z dnia 07.07.2006 r. zmienione ROZPORZĄDZENIEM NR 7/07 z dnia 31.01.2007 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Grabownica Starzeńska 7 103 7 103 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa)  Grabownica Starzeńska 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Grabownica Starzeńska/ 

36-207 Grabownica Starzeńska/ 
371168663 

N 49°40,1’1,52’’ 
E 22°03’45,59” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Grabownica Starzeńska  
Nazwa oczyszczalni1): Grabownica Starzeńska 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 505 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię.  

BZT 5 0,8 - - 

ChZT. 10,3 - - 

Zaw.og. 1,5 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Grębów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1) ROZPORZĄDZENIE NR 9/06 z dnia 14.02.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Grębów 10 000 9 839 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Grębów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 

przy prawidłowych 
pomiarach 

 

1 
Grębów/ 

30-410 Grębów 387/ 
180089397 

N50o33’44’’ 
E 21o51’29’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

 
Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

 
Nazwa aglomeracji: Grębów 
Nazwa oczyszczalni1): Grębów  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 078 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 45,54 - - 

ChZT 84,67 - - 

Zaw.og. 21,19 - - 

Fosf. og. 1,23 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 12,54 - - 

- 

BZT 5 0,24 - - 

ChZT. 5,70 - - 

Zaw.og. 0,91 - - 

Fosf.og.. 0,01 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 0,18 - - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 45,30   

ChZT 93 78,97   

Zaw.og. 96 20,28   

Fos.og. 99 1,22   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 99 12,36   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot 
 
 



 
Tabela 1 

 
Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 

 
Aglomeracja (nazwa): Grodzisko Dolne  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 7/08 z dnia 18.03.2008 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Grodzisko Dolne 5 792 8 540 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Grodzisko Dolne  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

 
1 

Grodzisko Dolne/ 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 
37-306 Grodzisko Dolne 126/ 

180656560 

N 50°09’10” 
E 22°27’50” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Grodzisko Dolne  
Nazwa oczyszczalni1): Grodzisko Dolne  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 235 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 27,05 - - 

ChZT 65,26 - - 

Zaw.og. 24,43 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 1,30 - - 

ChZT. 7,16 - - 

Zaw.og. 1,27 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 25,75   

ChZT 89 58,10   

Zaw.og. 95 23,16   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Haczów  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 129/06 z dnia 30.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Haczów 4 500 4 500 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Haczów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Haczów/ 

36-213 Haczów/ 
370321588 

N 49°39’48,6’’ 
E 21o52’46,2” 

TAK - - - NIE 

W 2013 r. prowadzona 
była rozbudowa 

oczyszczalni połączona 
ze zmianą technologii 
oczyszczania. W 2014 

r. ścieki spełniają 
warunki pozwolenia 

wodnoprawnego. 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Haczów 
Nazwa oczyszczalni1): Haczów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 495 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 13,30 - - 

ChZT 263,15 - - 

Zaw.og. 95,00 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię z zakresie oznaczenia 
wskaźnika azot ogólny i fosfor ogólny.  

BZT 5 5,33 - - 

ChZT. 18,65 - - 

Zaw.og. 6,31 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
wskaźnika azot ogólny i fosfor ogólny. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 76,0 7,97   

ChZT 73,0 244,51   

Zaw.og. 76,0 88,69   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Horyniec-Zdrój 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 181/06 z dnia 13.12.2006r. wyznaczające aglomerację Horyniec-Zdrój zostało uchylone  ROZPORZĄDZENIEM 
 NR 22/08 z dnia 23.06.2008r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Horyniec-Zdrój 4 978 4 978 
Uchwała nr XLVIII/1004/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Horyniec-Zdrój – RLM aglomeracji 5178 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Horyniec-Zdrój 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Horyniec-Zdrój/ 
ul. Zdrojowa 28/ 

180007749 

N 50o11’10,90” 
E 23o20’15,90” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Horyniec-Zdrój 
Nazwa oczyszczalni1): Horyniec-Zdrój 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 061 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 23,37 - - 

ChZT 52,25 - - 

Zaw.og. 18,13 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 0,48 - - 

ChZT. 3,83 - - 

Zaw.og. 0,67 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 22,89   

ChZT 93 48,42   

Zaw.og. 96 17,46   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Iwierzyce 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 105/06 z dnia 28.11.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Iwierzyce 7 050 7 234 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Iwierzyce  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Iwierzyce/ 

39-124 Iwierzyce 125 A/ 
180575057 

N 50°02’28” 
E 21°44’51” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Iwierzyce  
Nazwa oczyszczalni1): Iwierzyce  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 375 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 30,11 - - 

ChZT 79,53 - - 

Zaw.og. 44,78 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 0,79 - - 

ChZT. 6,42 - - 

Zaw.og. 1,46 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 29,32   

ChZT 92 73,11   

Zaw.og. 97 43,32   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jarocin 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 44/06 z dnia 07.08.2006 r. uchylone ROZPORZĄDZENIEM NR 18/08 z dnia 23.06.2008 r.   

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa RLM dla każdej oczyszczalni w aglomeracji RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Jarocin 2 688 4 719 
Uchwałą Nr XLI/825/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 30.12.2013 r. 

wyznaczono aglomerację Jarocin o RLM 4 785. Uchwała weszła w życie 27 stycznia 2014 r. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jarocin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Jarocin/ 

37-405 Jarocin/ 
830461543 

N 50o34’26,6” 

E 22o18’17,5” TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Jarocin 
Nazwa oczyszczalni1): Jarocin 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 409 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 30,81 - - 

ChZT 74,21 - - 

Zaw.og. 24,20 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego.  

BZT5 1,71 4,02 - 

ChZT 7,62 11,70 - 

Zaw.og. 1,40 8,31 - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  % redukcja  w t/rok    

BZT5 94 29,10   

ChZT 90 66,59   

Zaw.og. 94 22,80   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jarosław 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 83/06 z dnia 28.11.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej 

oczyszczalni w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Jarosław 134 113 134 113 
Uchwała nr XLV/936/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Jarosław oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jarosław – RLM aglomeracji 48 276 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Jarosław 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Jarosław/ 
ul. Wróblewskiego 3,  

37-500 Jarosław/ 
650228429 

N 50o01’58,0” 
E 22o42’26,4” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji Jarosław 
Nazwa oczyszczalni1) Jarosław 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 70 469 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1 540,84 2 740,43 - 

ChZT 2 967,83 7 554,71 - 

Zaw.og. 1 725,40 3 421,84 - 

Fosf. og. 37,64 57,25 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 267,78 391,81 - 

- 

BZT 5 17,38 8,00 - 

ChZT. 107,77 113,32 - 

Zaw.og. 33,98 19,55 - 

Fosf.og.. 2,86 2,96 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 36,35 31,63 - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 1 523,46   

ChZT 96 2 860,06   

Zaw.og. 98 1 691,42   

Fos.og. 92 34,78   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 86 231,43   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jasienica Rosielna  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1) : ROZPORZĄDZENIE NR 40/06 z 10.07.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Blizne 7 491 7 600 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Jasienica Rosielna  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Blizne/ 

36-221 Blizne 240a/ 
370291264 

N 49°45’58,5’’ 
E 21°57’00,7” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Jasienica Rosielna  
Nazwa oczyszczalni1): Blizne 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 799 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię. 

BZT 5 0,69 - - 

ChZT. 7,1 - - 

Zaw.og. 0,79 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
wskaźnika azot ogólny i fosfor ogólny. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. .- -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jasło 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1):  ROZPORZĄDZENIE NR 85/06 z dnia 28.11.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia obsługująca 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Jasło 97 000 74 566 
Uchwała nr XLIV/965/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26.05.2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Jasło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło.  RLM aglomeracji pozostał bez zmian i wynosi 74 566. Z planu nowej aglomeracji Jasło 
usunięto miejscowości: Łazy Dębowieckie i Majscowa (gm. Dębowiec) oraz miejscowość Opacie (gm. Jasło).    

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Jasło 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne  

z wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Jasło/ 
ul. Krakowska 
38-200 Jasło/ 
370373355 

N 49°46’10” 
 E 21°25’10” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Jasło. 
Nazwa oczyszczalni1): Jasło.  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 72 613 

Uwagi: 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1 673,66 2 075,51 - 

ChZT 2 982,66 4 221,14 - 

Zaw.og. 949,03 2 860,84 - 

Fosf. og. 24,31 48,13 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających  
do oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot og. 231,41 227,18 - 

 

BZT 5 16,83 64,51 - 

ChZT. 156,61 241,21 - 

Zaw.og. 16,36 30,85 - 

Fosf.og. 0,86 1,38 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających  
z oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot.og 38,76 14,19 - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 1 656,83   

ChZT 95 2 826,05   

Zaw.og. 98 932,67   

Fos.og. 97 23,45   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 83 192,65   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jedlicze. 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1):  Nr XLI/826/13 /30.12.2013 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia obsługująca aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Jedlicze 11 000 11 137 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Jedlicze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne  

z wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Jedlicze/ 
Jedlickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o. o./ 
ul. Marii Konopnickiej 10 

38 – 460 Jedlicze/ 
370372858 

N 49°42’39,7” 
E 21°38’03,5” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Jedlicze. 
Nazwa oczyszczalni1): Jedlicze  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 4 500 

Uwagi: 
Informacje w kolumnie pn. „Dane na podstawie pomiarów prowadzonych przez WIOŚ” zostały przedstawione w oparciu o 
jeden pomiar jakości ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni, wykonany w styczniu 2014 r. przez WIOŚ.   

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2)  

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 98,52 70,61 - 

ChZT 204,33 270,16 - 

Zaw.og. 62,39 132,01 - 

Fosf. og. - 2,73 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - 28,24 - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny. 

BZT 5 3,34 11,67 - 

ChZT. 23,23 37,76 - 

Zaw.og. 3,22 17,19 - 

Fosf.og.. - 1,07 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - 19,03 - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 95,18   

ChZT 89 181,10   

Zaw.og. 95 59,17   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jeżowe 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 146/06 z dnia 11.12.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Jeżowe 4 300 10 047 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jeżowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Jeżowe/ 

37-430 Jeżowe 446/ 
830215235 

N 50o21’36’’ 
E 22o9’51’’ 

TAK - - - NIE 

Przekroczenie 
średniodobowej ilości 

ścieków 
odprowadzonych 
 z oczyszczalni  

w 2013 r. 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Jeżowe 
Nazwa oczyszczalni1):Jeżowe 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 985 Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 43,48 - - 

ChZT 120,35 - - 

Zaw.og. 46,74 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 2,26 - - 

ChZT. 11,22 - - 

Zaw.og. 4,04 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 41,22   

ChZT 91 109,13   

Zaw.og. 91 42,70   

Fos.og. -  -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Kańczuga 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): NR XXXIX/777/13 z dnia 28.10.2013 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Kańczuga 7 320 7 320 
  

- 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Kańczuga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Kańczuga/ 

ul. Zielona 2, 37-220 Kańczuga/ 
141338161 

N 49o59’15,6” 
E 22o25’11,16” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Kańczuga 
Nazwa oczyszczalni1): Kańczuga 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 888 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 63,25 - - 

ChZT 142,62 - - 

Zaw.og. 104,17 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 1,91 - - 

ChZT. 8,69 - - 

Zaw.og. 1,75 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 61,34   

ChZT 94 133,93   

Zaw.og. 98 102,42   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Kolbuszowa Dolna 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 32/06 z dnia 08.05.2006 r.   

 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Kolbuszowa Dolna 18 381 19 330 
Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Nr XL/809/13 aglomeracja Kolbuszowa o RLM 19330 oraz aglomeracja Widełka  
o RLM 6327 (aglomeracja nie stanowiąca priorytetu)  zostały zlikwidowane  i  utworzono aglomeracja Kolbuszowa o RLM 14 723. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Kolbuszowa Dolna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Kolbuszowa Dolna/ 
ul. Łąkowa 

36-110 Kolbuszowa/ 
690491851 

N 50o15’50’’ 
E 21o44’50’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Kolbuszowa Dolna 
Nazwa oczyszczalni1): Kolbuszowa Dolna  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 11 821 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 257,55 - - 

ChZT 647,98 - - 

Zaw.og. 518,03 - - 

Fosf. og. 5,79 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 47,09 - - 

- 

BZT 5 3,37 - - 

ChZT. 30,94 - - 

Zaw.og. 4,86 - - 

Fosf.og.. 0,69 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 15,63 - - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 254,18   

ChZT 95 617,04   

Zaw.og. 99 513,17   

Fos.og. 88 5,10   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 67 31,46   

-  

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Kołaczyce  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 84/2006 z dnia 28.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Kołaczyce 4 528 6 352 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



 Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Kołaczyce  

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Kołaczyce/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Kołaczycach Sp. z o.o., 
Burmistrza Wiejowskiego 1,  

38-213 Kołaczyce/ 
370366220 

N 49°48’24,6’’ 
E 21°25’35,6” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Kołaczyce  
Nazwa oczyszczalni1): Kołaczyce 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 163 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 18,34 - - 

ChZT 44,23 - - 

Zaw.og. 24,79 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływające na 
oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny. 

BZT 5 0,81 - - 

ChZT. 4,55 - - 

Zaw.og. 0,68 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 96 17,53   

ChZT 90 39,68   

Zaw.og. 97 24,11   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Kostków 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 117/06 z dnia 30.11.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej 

oczyszczalni w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Kostków 4 828 4 828 
Uchwała nr XLVIII/1015/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Kostków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kostków – RLM aglomeracji 4 742 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Kostków 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Kostków/ 
Zakład Komunalny Gminy 

Jarosław 
37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5/ 

650959506 

N 50o07’04” 
E 22o38’32” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Kostków 
Nazwa oczyszczalni1): Kostków 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 867 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 40,93 - - 

ChZT 117,31 - - 

Zaw.og. 45,98 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 1,57 - - 

ChZT. 11,14 - - 

Zaw.og. 1,61 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 96 39,36   

ChZT 91 106,17   

Zaw.og. 97 44,37   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Krasne 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 155/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Krasne 6 000 3 500 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Krasne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabela 3 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Krasne/ 
Zakład Usług Komunalnych 

36-007Krasne 408B/ 
690510778 

N 50°04’06,1” 
E 22°06’05,9” 

TAK - TAK - - - 



 
Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

 
Nazwa aglomeracji: Krasne 
Nazwa oczyszczalni1): Krasne 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 005 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 43,91 - - 

ChZT 97,48 - - 

Zaw.og. 32,70 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 0,67 - - 

ChZT. 4,63 - - 

Zaw.og. 075 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 43,24   

ChZT 95 92,85   

Zaw.og. 98 31,95   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Krempna 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 101/2006 z dnia 28.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Krempna 1 467 2 066 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Krempna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Krempna/ 

38-232 Krempna 
370440330 

N 49o31,9.4” 

E 21031’9.4’’ 
TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Krempna 
Nazwa oczyszczalni1): Krempna 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 652 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 13,7 - - 

ChZT 27,51 - - 

Zaw.og. 16,34 - - 

Fosf. og. 0,23 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 2,45 - - 

 

BZT 5 0,11 - - 

ChZT. 1,2 - - 

Zaw.og. 0,27 - - 

Fosf.og.. 0,05 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 0,09 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 13,59   

ChZT 96 26,31   

Zaw.og. 98 16,07   

Fos.og. 76 0,18   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 96 2,36   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Krosno  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 171/2006 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Krosno 214 000 122 806 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Krosno 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 

Posiada Spełnianie warunków  

NIE  

Lp. 
Nazwa oczyszczalni/ 

adres/ 
REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków 
TAK NIE TAK 

Brak lub niezgodne z 
wymogami (w tym art. 

147a Poś) wykonywanie 
pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 Krosno 
N 49°42′52′′ 

E 21°44′33,7′′ 
TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Krosno 
Nazwa oczyszczalni1): Krosno 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 123 209 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1804,605 - - 

ChZT 4672,738 - - 

Zaw.og. 2888,953 - - 

Fosf. og. 81,180 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 554,247 - - 

 

BZT 5 34,527 - - 

ChZT. 415,759 - - 

Zaw.og. 64,014 - - 

Fosf.og.. 2,545 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 90,531 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 1770,078   

ChZT 91 4256,979   

Zaw.og. 98 2824,939   

Fos.og. 97 78,635   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 84 463,716   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Krzątka 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 10/06 z dnia 20.02.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni 

w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Rusinów 7 350 5 023 
Uchwałą NR XLV/942/14 z 22 kwietnia 2014 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego zlikwidował aglomerację Krzątka 

 i wyznaczył nową aglomerację Krzątka o RLM 4 378.  

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Krzątka 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 

Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Rusinów/ 
 Rusinów  60,  

36-110 Majdan Królewski/ 
831315039 

N50o22’34’’ 
E21o51’25’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Krzątka 
Nazwa oczyszczalni1): Rusinów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 221 

Uwagi:  
W 2013 r. na oczyszczalnie w Rusinowie  kierowane były ścieki z aglomeracji Rusinów i z aglomeracji Majdan Królewski, 
ponieważ oczyszczalnia w Majdanie Królewskim  nie pracowała, była modernizowana.  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 26,74 - - 

ChZT 79,29 - - 

Zaw.og. 31,57 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 1,25 - - 

ChZT. 11,09 - - 

Zaw.og. 1,11 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 25,50   

ChZT 86 68,20   

Zaw.og. 96 30,46   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Krzeszów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 50/06 z dnia 28.08.2006 r.  

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Krzeszów 1 626 3 779 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Krzeszów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Krzeszów/ 
ul. Owocowa 

37-418 Krzeszów/ 
830431619 

N 50023’59,82” 
E 22020’31,77” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Krzeszów 
Nazwa oczyszczalni1): Krzeszów  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 835 

Uwagi:  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 18,31 - - 

ChZT 29,30 - - 

Zaw.og. 12,42 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT5 0,12 - - 

ChZT 2,10 - - 

Zaw.og. 0,19 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  % redukcja   w t/rok    

BZT5 99 18,19   

ChZT 93 27,20   

Zaw.og. 98 12,23   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa) Laszki 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 167/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej 

oczyszczalni w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Laszki 7 250 7 250 
Uchwała nr XLVIII/1011/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Laszki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Laszki – RLM aglomeracji 4 680 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Laszki 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Laszki 
Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Laszkach 
37-543 Laszki 36 

650501546 

N 50o00’51” 
E 22o54’54,7” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Laszki 
Nazwa oczyszczalni1): Laszki 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 863 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 18,91 - - 

ChZT 47,01 - - 

Zaw.og. 25,04 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 0,08 - - 

ChZT. 0,60 - - 

Zaw.og. 0,26 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 18,83   

ChZT 99 46,41   

Zaw.og. 99 24,78   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Lesko. 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1):  ROZPORZĄDZENIE NR 22/06 z dnia 21.03.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia obsługująca aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Lesko 13 647 13 551 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Lesko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne  

z wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Lesko/ 

ul. Sanowa, 38-600 Lesko/ 
180482670 

N 49°28’53” 
 E 22°18’11,1” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Lesko. 
Nazwa oczyszczalni1): Lesko  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 5 521 

Uwagi: 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 120,91 - - 

ChZT 321,92 - - 

Zaw.og. 213,35 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających  
do oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny.    

BZT 5 1,97 - - 

ChZT. 14,94 - - 

Zaw.og. 4,97 - - 

Fosf.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających  
z oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny. 

  w % redukcji     

BZT5 98 118,94   

ChZT 95 306,98   

Zaw.og. 98 208,38   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Leżajsk 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 87/06 z dnia 28.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Leżajsk 185 633 177 382 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Leżajsk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Leżajsk/ 
Miejski Zakład Komunalny  

Sp. z o.o.  
ul. Sielanka Boczna 2, 

37-300 Leżajsk/ 
690266640 

N 50°16’59,34” 
E 22°26’45,67” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Leżajsk 
Nazwa oczyszczalni1): Leżajsk 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 65 859 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1442,31 - - 

ChZT 2938,23 - - 

Zaw.og. 554,82 - - 

Fosf. og. 18,08 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 104,21 - - 

 

BZT 5 16,48 - - 

ChZT. 88,04 - - 

Zaw.og. 36,01 - - 

Fosf.og.. 1,31 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 11,37 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 1425,83   

ChZT 97 2850,19   

Zaw.og. 93 518,81   

Fos.og. 92 16,77   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 89 92,84   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Lipa  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 47/06 z dnia 17.08.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Lipa 1 158 2 584 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Lipa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Lipa/ 
Lipa 

37-470 Zaklików/ 
830409130 

N 50o40’14,6’’ 
E 22o02’47,0’’ 

TAK - - - NIE 

Przekroczenie 
średniodobowych ilości 

ścieków 
odprowadzonych  

w 2013 r. 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Lipa 
Nazwa oczyszczalni1): Lipa 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 435 

Uwagi:  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 31,44 - - 

ChZT 69,83 - - 

Zaw.og. 37,88 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 1,45 - - 

ChZT. 5,20 - - 

Zaw.og. 0,54 - - 

Fosf.og.. -  - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 29,98   

ChZT 93 64,62   

Zaw.og. 99 37,34   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Lubaczów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 131/06 z dnia 30.11.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Lubaczów 26 785 26 785 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa) Lubaczów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Lubaczów/ 
ul. Słoneczna 20, 37-600 

Lubaczów/ 
650021533 

N 50o09’03,9” 
E 23o07’28,7” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Lubaczów 
Nazwa oczyszczalni1): Lubaczów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 12 239 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 289,94 - - 

ChZT 588,77 - - 

Zaw.og. 293,80 - - 

Fosf. og. 7,27 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 60,31 - - 

 

BZT 5 6,42 - - 

ChZT. 27,80 - - 

Zaw.og. 6,36 - - 

Fosf.og.. 0,25 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 12,14 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 283,52   

ChZT 95 560,97   

Zaw.og. 98 287,44   

Fos.og. 97 7,02   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 80 48,17   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Lubenia 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 43/2006 z dnia 03.08.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Siedliska 7 440 7 440 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa):Lubenia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Siedliska/ 
Gmina Lubenia, 

  36-042 Lubenia 131/ 
690582128 

N 49°57’43,9” 
E 21°56’45,9” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Lubenia 
Nazwa oczyszczalni1): Siedliska 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 769 

Uwagi:   

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - 60,64 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię . 

BZT 5 3,2 - - 

ChZT. 10,3 - - 

Zaw.og. 2,5 - - 

Fosf.og.. 0,3 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 5,3 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 57,44   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Lubzina-Brzezówka 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 118/06 z dnia 30.11.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni 

w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Paszczyna 1 670 3 020 
Uchwałą NR XLIV/903/14 Sejmik Województwa Podkarpackiego zlikwidował ww. aglomerację i wyznaczył nową o RLM 16100  

z 2. oczyszczalniami ścieków przy ul. Masarskiej i Robotniczej w Ropczycach oraz 1. w Paszczynie. 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Lubzina-Brzezówka. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Paszczyna/  
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.,  

39-100 Ropczyce,  
ul. Przemysłowa 12/ 

690529720 

N 50°5'4,28" 
E 21°31'59,95" 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Lubzina-Brzezówka. 
Nazwa oczyszczalni1): Paszczyna 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 238 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 27,12 - - 

ChZT 44,24 - - 

Zaw.og. 12,95 - - 

Fosf. og. 0,82 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 6,35 - - 

 

BZT 5 0,63 - - 

ChZT. 3,76 - - 

Zaw.og. 0,93 - - 

Fosf.og.. 0,10 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 0,80 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 26,49   

ChZT 91 40,48   

Zaw.og. 93 12,02   

Fos.og. 88 0,72   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 87 5,55   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Łańcut 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): Nr XXIX/547/13 z dnia 28.01.2013 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wola Dalsza 28 000 76 600 
Na koniec września 2014 roku zaplanowane zostało oddanie do eksploatacji oczyszczalni 

ścieków w Woli Dalszej po modernizacji o wielkości RLM 92 400 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Łańcut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Wola Dalsza/  
Wola Dalsza 375a,  

37-100 Łańcut/ 
180643965 

N 50°06’42,7” 

E 22°15’22,8” 
TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Łańcut 
Nazwa oczyszczalni1): Wola Dalsza 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 55 316 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1 211,42 - - 

ChZT 2 454,62 - - 

Zaw.og. 972,05 - - 

Fosf. og. 25,84 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 135,72 - - 

 

BZT 5 38,02 - - 

ChZT. 235,51 - - 

Zaw.og. 90,58 - - 

Fosf.og.. 4,16 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 48,71 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 1 173,40   

ChZT 90 2 219,11   

Zaw.og. 91 881,47   

Fos.og. 84 21,68   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 64 87,01   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Łąka  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 175/06 z dnia 13.12.2006 r.   
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Łąka 12 000 7 545 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa):Łąka  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

 
1 

Łąka/ 
36-004 Łąka, 

Zakład Gospodarki Wodno-
Ściekowej w Trzebownisku 989, 

36-001 Trzebownisko/ 
180643072 

N 50°03’34” 
E 22°07’29” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Łąka  
Nazwa oczyszczalni1): Łąka  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 4 144 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 90,76 - - 

ChZT 203,54 - - 

Zaw.og. 81,01 - - 

Fosf. og. 2,37 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 20,95 - - 

 

BZT 5 1,53 - - 

ChZT. 9,94 - - 

Zaw.og. 0,87 - - 

Fosf.og.. 0,52 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 6,23 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 89,23   

ChZT 95 193,60   

Zaw.og. 99 80,14   

Fos.og. 78 1,85   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 70 14,72   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Majdan Królewski 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 13/06 z dnia 20.02.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Majdan Królewski 5 260 6 376 
Uchwałą NR XLV/942/14 z 22 kwietnia 2014 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego zlikwidował aglomerację Majdan 

Królewski i wyznaczył nową aglomerację Majdan Królewski o RLM 5 627. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 

 
Aglomeracja (nazwa): Majdan Królewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Majdan Królewski/  
ul. Komorowska 3,  

36-110 Majdan Królewski/ 
831315039 

N 50o21’56’’ 
E 21o45’18’’ 

TAK - - - - 

Oczyszczalnia ścieków 
wyłączona z eksploatacji 
w 2007 r. – 5 września 

2014 r. rozpoczęto 
rozruch technologiczny 

oczyszczalni. 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Majdan Królewski 
Nazwa oczyszczalni1): Majdan Królewski   

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM - 

Uwagi: 
 Oczyszczalnia ścieków wyłączona z eksploatacji od sierpnia 2007 r. – do 4 września 2014 r. na czas modernizacji. Rozruch 
oczyszczalni rozpoczęto 5 września 2014 r.  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

- 

BZT 5 - - - 

ChZT. - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf.og..  - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Markowa  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 170/06 z dnia 13.12.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Markowa 2 899 5 016 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Markowa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Markowa/ 
37-120 Markowa, 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
37-120 Markowa 946 A/ 

690515876 

N 50°01’30” 
E 22°20’28” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Markowa  
Nazwa oczyszczalni1): Markowa   

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 145 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 25,07 - - 

ChZT 83,08 - - 

Zaw.og. 18,70 - - 

Fosf. og. 1,23 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 9,28 - - 

 

BZT 5 2,73 - - 

ChZT. 10,85 - - 

Zaw.og. 2,49 - - 

Fosf.og.. 0,23 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 2,43 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 89 22,34   

ChZT 87 72,23   

Zaw.og. 87 16,21   

Fos.og. 81 1   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 74 6,85   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Medyka 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 99/06 z dnia 28.11.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Medyka 9 280 9 280 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa) Medyka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 

adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Medyka/ 
Gminny Zakład Usług Wodnych 
w Medyce37-732 Medyka 288/ 

650092088 

N 49o49’12,82” 
E 22o54’36,94” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Medyka 
Nazwa oczyszczalni1): Medyka 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 478 

Uwagi: 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
do oczyszczalni. 

BZT 5 2,25 - - 

ChZT. 10,86 - - 

Zaw.og. 3,36 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot.  



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Mielec 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1/: ROZPORZĄDZENIE NR 185/06  z dnia 13.12.2006 r. wraz ze zm. ROZPORZĄDZENIEM NR 30/07  z dnia 18.05.2007r. 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwę 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Mielec 85 750 115 649 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Mielec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Mielec/ 
ul. Kili ńskiego 
39-300 Mielec/ 

690439247 

N 50o18’3,2” 
E 21o24’19,6” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Mielec 
Nazwa oczyszczalni1) Mielec  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 63 088 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1 381,61 1 615,76 - 

ChZT 2 515,57 3 369,81 - 

Zaw.og. 1 356,60 2 283,82 - 

Fosf. og. 33,50 45,83 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og.  275,10 352,67 - 

- 

BZT 5 18,30 16,78 - 

ChZT. 148,23 262,56 - 

Zaw.og. 31,11 36,98 - 

Fosf.og.. 2,62 1,14 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 71,98 54,69 - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 1 363,31   

ChZT 94 2 367,34   

Zaw.og. 98 1 325,49   

fosf.og. 92 30,88   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 74 203,12   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Młyny 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 54/06 z dnia 28.08.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa RLM dla każdej oczyszczalni w aglomeracji RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Młyny 2 723 2 723 
Stan zaawansowania prac budowy oczyszczalni na 31.12.2013 r. 

wyniósł 90%, brak sieci kanalizacyjnej 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nienadowa 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 53/06 z dnia 28.08.2006r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 

 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Nienadowa 7 598 7 598 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Nienadowa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Nienadowa/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Dubiecku 
ul. Przemyska 10,  
37-750 Dubiecko/ 

651543268 

N 49o48’46,6” 
E 22o24’41” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Nienadowa 
Nazwa oczyszczalni1): Nienadowa 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 630 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni 

BZT 5 1,56 - - 

ChZT. 7,54 - - 

Zaw.og. 1,71 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nisko 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 161/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Nisko 40 000 21 298 
Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Nr XL/810/13 z 29 listopada 2013, która weszła w życie 2 stycznia 2014 r. 

wyznacza  nową aglomerację Nisko o RLM 16 706 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nisko 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co do 
jakości lub/i ilości ścieków 

przy prawidłowych pomiarach 
 

1 

Nisko/ 
ul. Kościuszki 
37-400 Nisko/ 

830375097 

E 22o9’18,45’’  
N 50o31’56,73’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

 
Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

 
Nazwa aglomeracji: Nisko 
Nazwa oczyszczalni1): Nisko  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 7 219 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 158,10 - - 

ChZT 324,35 - - 

Zaw.og. 105,77 - - 

Fosf. og. 5,17 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 38,86 - - 

- 

BZT 5 3,76 - - 

ChZT. 28,52 - - 

Zaw.og. 4,28 - - 

Fosf.og.. 0,72 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 6,55 - - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 154,34   

ChZT 91 295,83   

Zaw.og. 96 101,49   

Fos.og. 86 4,45   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 83 32,31   

- 

 
1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
 

Aglomeracja (nazwa): Nowa Dęba 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 6/06 z  dnia 14.02.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Nowa Dęba 12 250 19 236 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nowa Dęba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Nowa Dęba/ 
ul. Rodzoniowa 1 

39-460 Nowa Dęba/ 
830353374 

N 50o25’36,6’’ 
E 21o42’04,09” 

TAK - - - NIE 

Trzykrotne 
przekroczenie 
maksymalnych 
dobowych ilości 
odprowadzanych 

ścieków 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Nowa Dęba 
Nazwa oczyszczalni1): Nowa Dęba   

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 21 240 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 465,17 - - 

ChZT 1080,73 - - 

Zaw.og. 329,98 - - 

Fosf. og. 11,22 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 92,92 - - 

-.  

BZT 5 4,47 - - 

ChZT. 41,25 - - 

Zaw.og. 5,16 - - 

Fosf.og.. 0,19 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 26,98 - - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 460,71   

ChZT 96 1039,48   

Zaw.og. 98 324,82   

Fos.og. 98 11,03   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 71 65,94   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nowa Sarzyna 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 61/06 z dnia 12.09.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Nowa Sarzyna 41 667 66 928 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa) Nowa Sarzyna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Nowa Sarzyna/ 
Sarzyna 768B, 37-310 Nowa 

Sarzyna/ 
690679649 

N 50°20’53,3” 
E 22°22’14,4” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Nowa Sarzyna  
Nazwa oczyszczalni1): Nowa Sarzyna 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 23 304 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 510,38 - - 

ChZT 1133,61 - - 

Zaw.og. 540,64 - - 

Fosf. og. 6,85 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 70,97 - - 

 

BZT 5 8,29 - - 

ChZT. 106,53 - - 

Zaw.og. 18,25 - - 

Fosf.og.. 0,82 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 19,15 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 502,10   

ChZT 90 1027,08   

Zaw.og. 97 522,39   

Fos.og. 88 6,03   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 73 51,82   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nowa Wieś 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): Nr XXIV/447/12 z dnia 27.08.2012 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 

 
RLM dla każdej oczyszczalni w aglomeracji RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Nowa Wieś 14 580 19 123 
Od początku roku 2015 r. po rozbudowie RLM oczyszczalni ma wynieść 

21 000 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Nowa Wieś 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Nowa Wieś / 
Nowa Wieś, 36-001 

Trzebownisko/ 
180643072 

N 50°05´56,6˝ 
E 22°01’98,8˝ 

TAK - - - NIE - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Nowa Wieś 
Nazwa oczyszczalni1): Nowa Wieś 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 7 646 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 167,44 - - 

ChZT 399,09 - - 

Zaw.og. 148,51 - - 

Fosf. og. 51,03 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 5,73 - - 

 

BZT 5 69,38 - - 

ChZT. 181,20 - - 

Zaw.og. 41,29 - - 

Fosf.og.. 45,87 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 4,59 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 59 98,06   

ChZT 55 217,89   

Zaw.og. 72 107,22   

Fos.og. 10 5,16   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 20 1,14   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nowy Kamień 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 65/2006 z dnia 28.09.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Nowy Kamień 6 895 7 067 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Nowy Kamień 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Nowy Kamień/ 
Gmina Kamień,  

36-053 Kamień 287/ 
690582105 

N 50°20’14,4” 
E 22°11’ 41,9” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Nowy Kamień 
Nazwa oczyszczalni1): Nowy Kamień 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 692 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 58,95 - - 

ChZT 145,77 - - 

Zaw.og. 65,44 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 0,50 - - 

ChZT. 5,87 - - 

Zaw.og. 0,79 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 58,45   

ChZT 96 139,90   

Zaw.og. 99 64,65   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Nozdrzec 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): NR XLI/824/13 z 30.12.2013 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Nozdrzec BIOBLOK 250 11 360 - 

2 Nozdrzec ECOLINE 160 11 360 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Nozdrzec  

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Nozdrzec BIOBLOK/ 

36-245 Nozdrzec 243 B/ 
370440181 

N 49°46’13” 
E 22°12’34” 

TAK - TAK - - - 

2 
Nozdrzec ECOLINE/ 

36-245 Nozdrzec/ 
370440181 

N 49°44’18” 
E 22°14’29” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Nozdrzec 
Nazwa oczyszczalni1): Nozdrzec BIOBLOK 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 208 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 podmiot nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnie 

BZT 5 0,14 -  

ChZT. 0,76 - - 

Zaw.og. 0,26 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 podmiot nie prowadził pomiarów 
jakości w zakresie oznaczenia wskaźników 
azot ogólny i fosfor ogólny ścieków 
odpływających z oczyszczalni. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. .- -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 
 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Nozdrzec 
Nazwa oczyszczalni1): Nozdrzec ECOLINE 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 90 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 podmiot nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię. 

BZT 5 0,02 - - 

ChZT. 0,13 - - 

Zaw.og. 0,02 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 podmiot nie prowadził pomiarów 
jakości w zakresie oznaczenia wskaźników 
azot ogólny i fosfor ogólny ścieków 
odpływających z oczyszczalni. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Oleszyce 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 134/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni 

w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Oleszyce 6 695 6 695 
Uchwała nr XLVI/964/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Oleszyce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce – RLM aglomeracji 5641 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Oleszyce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 
Oleszyce/ 

ul. Zamkowa, 37-630 Oleszyce/ 
650171095 

N 50o09’34,8” 
E 23o02’23,7” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Oleszyce 
Nazwa oczyszczalni1): Oleszyce 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 282 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni 

BZT 5 4,16 - - 

ChZT. 20,14 - - 

Zaw.og. 5,53 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Ostrów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1):  ROZPORZĄDZENIE NR 143/2006 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Skrzyszów 6 113 11 004 
Uchwała nr XLVIII/1006/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r.  

– RLM aglomeracji 8 935. 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Ostrów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Skrzyszów/  
Zakład Usług Komunalnych,     

39-103 Ostrów 225/ 
690031569 

N 50°6’0,26” 
E 21°34’20,14” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Ostrów   
Nazwa oczyszczalni1): Skrzyszów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 515 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 55,08 - - 

ChZT 173,56 - - 

Zaw.og. 39.40 - - 

Fos.og. 1,65 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. 40,73 - - 

 

BZT5 1,63 - - 

ChZT 13,71 - - 

Zaw.og. 1,04 - - 

Fos.og. 0,34 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. 11,86 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 53,45   

ChZT 92 159,85   

Zaw.og. 97 38,36   

Fos.og. 79 1,31   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 70 28,87   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Padew Narodowa 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 183/06 z dnia 13.12.2006 r. wraz ze zm. ROZPORZĄDZENIEM NR 27/07 z dnia 18.05.2007 r.  
i ROZPORZĄDZENIEM NR 27/08 z dnia 31.07.2008 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Padew Narodowa 1 950 5 513 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 

Aglomeracja (nazwa): Padew Narodowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Padew Narodowa/ 

ul. Polna 3 
39-340 Padew Narodowa/ 

N 50o27’17’’ 
E 21o31’30’’ 

TAK - - - NIE 

Przekroczenie 
średniodobowych ilości 

ścieków 
odprowadzonych  

z oczyszczalni w 2013 r.  



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Padew Narodowa 
Nazwa oczyszczalni1): Padew Narodowa  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 177 

Uwagi:  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 47,68 - - 

ChZT 107,18 - - 

Zaw.og. 53,77 - - 

Fosf. og. -  - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. -  - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 0,40 - - 

ChZT. 7,67 - - 

Zaw.og. 0,56 - - 

Fosf.og.. -  - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 47,29   

ChZT 93 99,51   

Zaw.og. 99 53,21   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Pilzno 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE Nr 149/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Pilzno 5880 2000 
Uchwałą Nr XLVIII/1010/14 z dnia 23.06.2014 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchylił w/w rozporządzenie Wojewody 

Podkarpackiego i wyznaczył aglomerację Pilzno z oczyszczalnią ścieków w Pilźnie o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 2 700, 
obejmującą tylko miejscowość Pilzno. 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Pilzno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Pilzno/ 
ul. Paderewskiego 11A,  

39-220 Pilzno/ 
850390017 

N 49°50´06˝ 
E 21°17´52˝ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Pilzno 
Nazwa oczyszczalni1): Pilzno 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 6 993 

Uwagi: 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 153,15 - - 

ChZT 322,61 - - 

Zaw.og. 233,31 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 0,92 - - 

ChZT. 8,10 - - 

Zaw.og. 0,99 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 152,23   

ChZT 97 314,51   

Zaw.og. 99 232,32   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Pruchnik 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR91/06 z dnia 28.11.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Pruchnik 9 964 9 964 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Pruchnik  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Pruchnik/ 
Gmina Pruchnik 

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik/ 
650900424 

N 49o54’16,24” 
E 22o31’50,22” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Pruchnik 
Nazwa oczyszczalni1): Pruchnik 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 318 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni 

BZT 5 0,85 - - 

ChZT. 7,89 - - 

Zaw.og. 1,01 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina  nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Przecław 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 29/06 z dnia 20.04.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Błonie 1 933 6 213 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 

 

Aglomeracja (nazwa): Przecław 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Błonie/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Przecławiu 
ul. Wenecka 14 

39-320 Przecław/ 
830465854 

N 50012’38,51’’ 
E 21029’36,50” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Przecław 
Nazwa oczyszczalni1): Błonie 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 619 

Uwagi: 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 13,56 - - 

ChZT 38,94 - - 

Zaw.og. 11,08 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT5 2,7 - - 

ChZT 9,26 - - 

Zaw.og. 1,3 - - 

Fos.og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 80 10,86   

ChZT 76 29,68   

Zaw.og. 88 9,78   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Przedmieście Czudeckie  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 42/06 z dnia 25.07.2006 r. ze zm.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Przedmieście Czudeckie 5 760 10 872 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Przedmieście Czudeckie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Przedmieście Czudeckie/ 
Przedmieście Czudeckie 374 A, 

38-120 Czudec 
Zakład Wodno-Kanalizacyjny  
w Czudcu, ul. Starowiejska 1, 

38-120 Czudec/ 
180643095 

N 49°56’09” 
E 21°50’46” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Przedmieście Czudeckie  
Nazwa oczyszczalni1): Przedmieście Czudeckie 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 014 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 66,01 - - 

ChZT 246,05 - - 

Zaw.og. 68,51 - - 

Fosf. og. 2,82 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 20,71 - - 

 

BZT 5 5,02 - - 

ChZT. 16,71 - - 

Zaw.og. 5,38 - - 

Fosf.og.. 0,39 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 2,32 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 92 60,99   

ChZT 93 229,34   

Zaw.og. 92 63,13   

Fos.og. 86 2,43   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 89 18,39   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Przemyśl 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 48/06 z dnia 18.08.2006r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Przemyśl 100 101 100 101 
Uchwała nr XLIV/904/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Przemyśl oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przemyśl – RLM aglomeracji 72 995 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Przemyśl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 
Przemyśl/ 

ul. Piaskowa, 37-700 Przemyśl/ 
650030510 

N 49o47’27,4” 
E 22o49’35,1” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji Przemyśl 
Nazwa oczyszczalni1) Przemyśl 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 85 179 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 2 025,21 1 470,03 - 

ChZT 4 900,25 2 999,14 - 

Zaw.og. 4 698,93 1 354,73 - 

Fosf. og. 91,08 39,20 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 350,04 356,27 - 

- 

BZT 5 16,94 12,11 - 

ChZT. 144,48 150,03 - 

Zaw.og. 30,07 32,28 - 

Fosf.og.. 3,44 1,54 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 45,48 38,34 - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 2 008,27   

ChZT 97 4 755,77   

Zaw.og. 99 4 668,86   

Fos.og. 96 87,64   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 87 304,56   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Przeworsk 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 104/06 z dnia 28.11.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Przeworsk 38 496 38 496 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa) Przeworsk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Przeworsk/ 
Przeworska Gospodarka 
Komunalna Spółka z o.o. 
Pl. Mickiewicza 8, 37-200 

Przeworsk/ 
650243995 

N 50o04’06,5” 
E 22o29’05,6” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Przeworsk 
Nazwa oczyszczalni1): Przeworsk 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 20 355 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 445,77 - - 

ChZT 819,32 - - 

Zaw.og. 120,21 - - 

Fosf. og. 11,53 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 53,17 - - 

 

BZT 5 5,14 - - 

ChZT. 34,86 - - 

Zaw.og. 4,91 - - 

Fosf.og.. 0,21 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 13,83 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 440,63   

ChZT 96 784,46   

Zaw.og. 96 115,3   

Fos.og. 98 11,32   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 74 39,34   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Pułanki 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 1/08 z dnia 31.01.2008 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Pułanki 12 000 10 940 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Pułanki 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Pułanki/ 
Gminny Zakład Komunalny we 

Frysztaku, 
ul. Mostowa 24, 38-130 

Frysztak/ 
371166078 

N 49°50’38,4” 
E 21°37’05,1” 

TAK - TAK - - - 



 
Tabela 3 

 
Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

 
Nazwa aglomeracji: Pułanki 
Nazwa oczyszczalni1): Pułanki 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 483 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 32,48 - - 

ChZT 87,45 - - 

Zaw.og. 36,53 - - 

Fosf. og. 2,97 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 6,10 - - 

 

BZT 5 0,10 - - 

ChZT. 1,20 - - 

Zaw.og. 0,22 - - 

Fosf.og.. 0,51 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 1,92 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 100 32,38   

ChZT 99 86,25   

Zaw.og. 99 36,31   

Fos.og. 83 2,46   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 68 4,18   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Radomyśl Wielki 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 123/6 z dnia 30.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa RLM dla każdej oczyszczalni w aglomeracji RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Partynia 5 040 15 175 Oczyszczalnia ścieków w Radomyślu Wielkim została zlikwidowana 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Radomyśl Wielki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Partynia/ 
Partynia 

39-310 Radomyśl Wielki/ 
001236383 

N 50o13’44,7’’ 
E 21o17’12,73’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Radomyśl Wielki 
Nazwa oczyszczalni1): Partynia  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 905 

Uwagi:  
Oczyszczalnia ścieków w Radomyślu Wielkim została zlikwidowana.  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 41,69  - - 

ChZT 90,67 - - 

Zaw.og. 37,78 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego.    

BZT 5 2,01 - - 

ChZT. 12,56 - - 

Zaw.og. 3,46 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego.    

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 39,68   

ChZT 86 78,11   

Zaw.og. 91 34,32   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Radymno 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 51/06 z dnia 28.08.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Radymno 5 938 5 938 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Radymno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Radymno/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Radymnie 

ul. Lwowska 9, 
37-550 Radymno/ 

001021501 

N 49o57’41,62” 
E 22o49’12,61” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Radymno 
Nazwa oczyszczalni1): Radymno 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 103 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 67,96 - - 

ChZT 147,75 - - 

Zaw.og. 63,44 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
do oczyszczalni w zakresie wskaźników 
fosfor ogólny i azot ogólny 

BZT 5 1,49 - - 

ChZT. 8,34 - - 

Zaw.og. 1,64 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 66,47   

ChZT 94 139,41   

Zaw.og. 97 61,8   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Raniżów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPOPRZĄDZENIE NR  25/06 z dnia 03.04.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Raniżów-Borki 5 000 8 498 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Raniżów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Raniżów-Borki/ 
Raniżów-Borki 

36-130 Raniżów/ 
690407402 

N 50o 16’53’’ 
E 21o59’21’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Raniżów 
Nazwa oczyszczalni1): Raniżów-Borki    

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 365 

Uwagi: 

  Rodzaj danych Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 

Uwagi 

BZT5 51,79 - - 

ChZT 109,28 - - 

Zaw.og. 46,95 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 1,18 - - 

ChZT. 8,76 - - 

Zaw.og. 1,13 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 50,60   

ChZT 92 100,52   

Zaw.og. 98 45,82   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Rokietnica 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 75/06 z dnia 28.09.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
 

RLM dla każdej 
oczyszczalni w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Rokietnica 5 575 5 575 
Uchwała nr XLVI/962/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Rokietnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica – RLM aglomeracji 4 531 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Rokietnica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Rokietnica/ 
Gmina Rokietnica 

37-562 Rokietnica 682/ 
650900401 

N 49o55’10,46” 
E 22o38’23,89” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Rokietnica 
Nazwa oczyszczalni1): Rokietnica 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 123 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 24,59 - - 

ChZT 59,14 - - 

Zaw.og. 25,68 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 0,82 - - 

ChZT. 5,48 - - 

Zaw.og. 1,09 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 23,77   

ChZT 91 53,66   

Zaw.og. 96 24,59   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Ropczyce ul. Masarska 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 126/06 z dnia 30.11.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Ropczyce ul. Masarska 6 396 19 081 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Ropczyce, ul. Masarska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Ropczyce ul. Masarska/ 

39-200 Ropczyce/ 
690529720 

N 50°03´46˝ 
E 21°37´24˝ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Ropczyce, ul. Masarska 
Nazwa oczyszczalni1): Ropczyce, ul. Masarska 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 5 278 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 115,59 - - 

ChZT 281,42 - - 

Zaw.og. 157,80 - - 

Fosf. og. 4,42 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 24,91 - - 

 

BZT 5 2,28 - - 

ChZT. 16,24 - - 

Zaw.og. 3,98 - - 

Fosf.og.. 0,13 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 5,67 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 113,31   

ChZT 94 265,18   

Zaw.og. 97 153,82   

Fos.og. 97 4,29   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 77 19,24   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Ropczyce, ul. Robotnicza  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 176/06  z dnia 13.12.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
 

RLM dla każdej oczyszczalni 
w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Ropczyce ulica Robotnicza 6 480 2 956 
Uchwałą NR XLIV/903/14 Sejmik Województwa Podkarpackiego zlikwidował ww. aglomerację i wyznaczył nową o RLM 16 100 z 

2. oczyszczalniami ścieków przy ul. Masarskiej i Robotniczej w Ropczycach oraz 1. w Paszczynie. 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Ropczyce, ul. Robotnicza  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

 
1 

Ropczyce 
ul.. Robotnicza 

39-100 Ropczyce/ 
Przedsiębiorstwo Usług  
Komunalnych Sp. z o. o.  

39-100 Ropczyce,  
ul. Przemysłowa 12/ 

690529720 

N 50°05’19” 
E 21°35’03” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Ropczyce, ul. Robotnicza   
Nazwa oczyszczalni1): Ropczyce, ul. Robotnicza  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 636 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 57,72 - - 

ChZT 115,82 - - 

Zaw.og. 54,14 - - 

Fosf. og. 1,13 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 11,72 - - 

 

BZT 5 4,26 - - 

ChZT. 20,18 - - 

Zaw.og. 6,87 - - 

Fosf.og.. 0,81 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 8,51 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 93 53,46   

ChZT 83 95,65   

Zaw.og. 87 47,27   

Fos.og. 28 0,32   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 27 3,21   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Ruda Różaniecka 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 24/06 z dnia 29.03.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Ruda Różaniecka 3 540 3 540 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Ruda Różaniecka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp.  

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Ruda Różaniecka/ 
Miasto i Gmina Narol 

37-610 Narol, ul. Rynek 1/ 
650900631 

N 50o19’6,56” 
E 23o09’43” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Ruda Różaniecka 
Nazwa oczyszczalni1): Ruda Różaniecka 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 031 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 22,58 - - 

ChZT 44,83 - - 

Zaw.og. 19,35 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
do oczyszczalni w zakresie wskaźników 
fosfor ogólny i azot ogólny 

BZT 5 0,58 - - 

ChZT. 3,29 - - 

Zaw.og. 1,31 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 22,00   

ChZT 93 41,54   

Zaw.og. 93 18,04   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Rudnik nad Sanem  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 58/05 z dnia 07.06.2005 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Rudnik nad Sanem 5 058 13 183 
Uchwała Nr XLI/822/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013r. (uchwała weszła w życie 28.01.2014 

r.) wyznaczenie nowej aglomeracji Rudnik nad Sanem o RLM 7 324. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 

Aglomeracja (nazwa): Rudnik nad Sanem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Rudnik nad Sanem/ 
ul. Mickiewicza 

37-420 Rudnik nad Sanem/ 
001079966 

N 50O26’42,53” 

E 22O15’21,19” TAK - TAK 

 
- 
 
 
 

 

- - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Rudnik nad Sanem 
Nazwa oczyszczalni1): Rudnik nad Sanem 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 754 

Uwagi:. 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 82,25 -  

ChZT 212,04 -  

Zaw.og. 91,80 -  

Fosf. og. -  -  

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. -  -  

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 4,36 7,46  

ChZT. 16,37 21,90  

Zaw.og. 5,12 8,62  

Fosf.og.. -  -  

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og -  -  

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 
WIOŚ wykonał badania we wrześniu 2013 r. 

  % redukcji Mg/rok    

BZT5 95 77,87   

ChZT 92 195,67   

Zaw.og. 94 86,68   

Fosf. og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Rymanów. 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 136/2006 z dnia 11.12.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia 
obsługująca 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Rymanów 17 266 16 983 

Uchwała nr XLVIII/1005/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Rymanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rymanów. Wyznaczona została nowa aglomeracja Rymanów o RLM 16 876, zlokalizowana na 

terenie miejscowości: Rymanów, Rymanów Zdrój, Bzianka, Głębokie, Klimkówka, Królik Polski, Ladzin, Milcza, Posada Górna, Sieniawa, 
Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Zmysłówka z oczyszczalnią ścieków w Rymanowie.  

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Rymanów. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Rymanów/ 
ul. Mitkowskiego, 
38-480 Rymanów/ 

004022843 

N 49°35’12,5” 
E 21°52’11,3” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Rymanów. 
Nazwa oczyszczalni1): Rymanów  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 6 888 

Uwagi: 
Redukcja ładunku zanieczyszczeń obliczona została na podstawie jednorazowych pomiarów jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię wykonanych w styczniu 2014 r.  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 3) 
Uwagi 

BZT5 - - 136,82 

ChZT - - 283,04 

Zaw.og. - - 98,17 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię.    

BZT 5 2,51 - - 

ChZT. 25,59 - - 

Zaw.og. 3,84 - - 

Fosf.og. 0,69 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 25,59 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 134,31   

ChZT 91 257,45   

Zaw.og. 96 94,33   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
3) – ustalone na podstawie badań ścieków dopływających na oczyszczalnię wykonanych w dniach 10-15 stycznia 2014 r.  



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Rzeszów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): Nr XVIII/309/12 z dnia 27.02.2012 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Rzeszów 400 000 199 049 Po zakończeniu rozbudowy RLM dla oczyszczalni wyniesie 398 000 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Rzeszów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Rzeszów/ 
ul. Ciepłownicza 2,  
35-322 Rzeszów/ 

691766988 

N 50°03’48,9” 

E 22°01’03,7” 
TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Rzeszów 
Nazwa oczyszczalni1): Rzeszów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 235 144 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 5 149,90 - - 

ChZT 13 767,58 - - 

Zaw.og. 6 827,52 - - 

Fosf. og. 180,07 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 1 014,07 - - 

 

BZT 5 78,01 - - 

ChZT. 712,76 - - 

Zaw.og. 135,05 - - 

Fosf.og.. 6,85 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 256,59 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 5 071,89   

ChZT 95 13 054,82   

Zaw.og. 98 6 692,47   

Fos.og. 96 173,21   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 75 757,48   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Sanok 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 92/2006  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 
Sanok 

 
75 920 62 500 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Sanok 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Sanok/ 
Trepcza, ul. Sanocka 46,  

38-500 Sanok/ 
370301150 

 
N 49°35’44,37’’ 
E 22°11’39,01” 

 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Sanok 
Nazwa oczyszczalni1): Sanok 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 52 160 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1 142,28 - - 

ChZT 3 336,81 - - 

Zaw.og. 1 634,02 - - 

Fosf. og. 248,19 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 45,93 - - 

 

BZT 5 24,62 - - 

ChZT. 213,00 - - 

Zaw.og. 30,78  - 

Fosf.og.. 57,13 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 4,91 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 1 117,66   

ChZT 94 3 123,81   

Zaw.og. 98 1 603,24   

Fos.og. 77 191,06   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 89 41,01   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Sędziszów Małopolski 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 128/06 z dnia 30.11.2006 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
 

RLM dla każdej oczyszczalni w 
aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Sędziszów Małopolski 18 000 20 575 
Uchwała Nr XLV/937/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22.04..2014 r. - RLM 

aglomeracji 14 766 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Sędziszów Małopolski 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Sędziszów Małopolski/ 
ul. Borkowska 65, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Sędziszowie 
Małopolskim/ 
690511170 

N 50°2’39” 
E 21°24’1” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Sędziszów Małopolski 
Nazwa oczyszczalni1): Sędziszów Małopolski. 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 9 938 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 217,65 - - 

ChZT 468,99 - - 

Zaw.og. 226,25 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 1,82 - - 

ChZT. 24,73 - - 

Zaw.og. 2,34 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji     

BZT5 99 215,83   

ChZT 95 444,26   

Zaw.og. 99 223,91   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Sieniawa 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 35/07 z dnia 31.05.2007 r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej 

oczyszczalni w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Sieniawa 10 167 10 167 
Uchwała nr XLVIII/1008/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Sieniawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieniawa – RLM aglomeracji 5 206 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Sieniawa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Sieniawa/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sieniawie 

37-530 Sieniawa,  
ul. Augustowska 15/ 

650009791 

N 50o10’52,0” 
E 22o35’14,0” 

TAK - - NIE - 

W 2013r. Zakład nie 
prowadził pomiarów 
automonitoringowych 

jakości ścieków  
z wymaganą 

częstotliwością.  



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Sieniawa 
Nazwa oczyszczalni1): Sieniawa 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 716 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 59,44 - - 

ChZT 127,07 - - 

Zaw.og. 66,12 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 0,59 - - 

ChZT. 7,10 - - 

Zaw.og. 0,33 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 58,85   

ChZT 94 119,97   

Zaw.og. 99 65,79   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Sokołów Małopolski 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE Nr 151/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Sokołów Małopolski 10 000 16 704 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Sokołów Małopolski 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Sokołów Małopolski/ 
ul. Tysiąclecia, 

36-050 Sokołów Małopolski/ 
690582134 

N 50°13´35˝ 
E 22°07´59˝ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Sokołów Małopolski 
Nazwa oczyszczalni1): Sokołów Małopolski 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 9 003 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 197,17 - - 

ChZT 338,31 - - 

Zaw.og. 125,33 - - 

Fosf. og. 5,13 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 38,22 - - 

 

BZT 5 3,27 - - 

ChZT. 20,50 - - 

Zaw.og. 3,08 - - 

Fosf.og.. 0,22 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 9,07 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 193,90   

ChZT 94 317,81   

Zaw.og. 98 122,25   

Fos.og. 96 4,91   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 76 29,15   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Stalowa Wola 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 36/06 z dnia 03.07.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Stalowa Wola 88 240 79 600 
Uchwała nr XLV/939/14 z 22 kwietnia 2014 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego likwidująca dotychczasowa aglomerację 

Stalowa Wola i wyznaczającą aglomerację Stalowa Wola o RLM 63 801 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Stalowa Wola   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Stalowa Wola/ 
ul. Działkowców  

37-450 Stalowa Wola/ 
830036219 

N 50o35’10,5’’ 
E 22o04’19,6’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Stalowa Wola 
Nazwa oczyszczalni1): Stalowa Wola  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 50 500 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 1 106,12 1 245,04 - 

ChZT 2 983,95 2 358,04 - 

Zaw.og. 1 257,53 1 672,63 - 

Fosf. og. 25,73 27,23 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 304,31 220,71 - 

- 

BZT 5 9,35 7,11 - 

ChZT. 79,12 98,09 - 

Zaw.og. 15,92 7,92 - 

Fosf.og.. 2,38 2,54 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 37,11 34,08 - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 1 096,77   

ChZT 97 2 904,83   

Zaw.og. 99 1 241,61   

Fos.og. 91 23,367   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 88 267,20   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Stary Dzików 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 74/06 z dnia 28.09.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Stary Dzików 4 905 4 905 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Stary Dzików 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Stary Dzików/ 
Gmina Stary Dzików 

ul. Kościuszki 79 
37-632 Stary Dzików/ 

650900594 

N 50o15’22,78” 
E 22o55’10,01” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Stary Dzików 
Nazwa oczyszczalni1): Stary Dzików  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 632 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 13,88 - - 

ChZT 34,03 - - 

Zaw.og. 23,67 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
do oczyszczalni w zakresie wskaźników 
fosfor ogólny i azot ogólny 

BZT 5 0,76 - - 

ChZT. 5,29 - - 

Zaw.og. 1,43 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 13,12   

ChZT 84 28,74   

Zaw.og. 94 22,24   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Straszęcin  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 130/06 z dnia 20.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Straszęcin 2 820 2 859 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Straszęcin  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Straszęcin/ 
Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej, 
39-204 Żyraków 74a/ 

850456302 

N 50°03’36” 
E 21°22’36” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Straszęcin  
Nazwa oczyszczalni1): Straszęcin  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 108 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 24,26 - - 

ChZT 60,21 - - 

Zaw.og. 17,64 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 0,65 - - 

ChZT. 4,62 - - 

Zaw.og. 0,84 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających 
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 23,61   

ChZT 92 55,59   

Zaw.og. 95 16,8   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Strzyżów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 164/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Strzyżów 13 161 9 300 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Strzyżów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Strzyżów/ 

ul. Tunelowa, 38-100 Strzyżów/ 
690314362 

N 49°51´7,56˝ 
E 21°55´38,43˝ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Strzyżów 
Nazwa oczyszczalni1) Strzyżów 

 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 11 977 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 262,30 201,46  

ChZT 947,20 372,21  

Zaw.og. 276,25 210,09  

Fosf. og. 5,03 5,49  

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 28,18 30,31  

 

BZT 5 1,97 1,82  

ChZT. 15,24 20,63  

Zaw.og. 4,02 3,48  

Fosf.og.. 0,14 0,43  

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 4,32 3,56  

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 260,33   

ChZT 98 931,96   

Zaw.og. 99 272,23   

Fos.og. 97 4,89   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 85 23,86   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Święte 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 55/06 z dnia 28.08.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Święte 9 634 9 634 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Święte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Święte/ 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Gminy Radymno Sp. z o.o. 
Skołoszów ul. Dworska 67,  

37-550 Radymno/ 
180940143 

N 49o55’27” 
E 22o52’01” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Święte 
Nazwa oczyszczalni1): Święte 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 115 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 46,32 - - 

ChZT 98,75 - - 

Zaw.og. 36,40 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 2,22 - - 

ChZT. 11,38 - - 

Zaw.og. 2,92 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Spółka nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 44,1   

ChZT 89 87,37   

Zaw.og. 92 33,48   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot.  



 
Tabela 1 

 
Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 

 
 
Aglomeracja (nazwa): Świlcza 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 3/08 z dnia 31.01.2008 r. ze zm. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Świlcza 10 508 14 971 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Świlcza  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Świlcza/ 
Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji , 
36-072 Świlcza 168/ 

690227114 

N 50° 05’22,67 
E 21°54’37,67 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Świlcza  
Nazwa oczyszczalni1): Świlcza  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 253 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 71,24 - - 

ChZT 224,71 - - 

Zaw.og. 105,16 - - 

Fosf. og. 5,08 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 31,85 - - 

 

BZT 5 5,49 - - 

ChZT. 30,02 - - 

Zaw.og. 5,65 - - 

Fosf.og.. 0,57 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 5,76 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 92 65,75   

ChZT 87 194,69   

Zaw.og. 95 99,51   

Fos.og. 89 4,51   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 82 26,09   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa) : Tarnobrzeg 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 8/06 z dnia 14.02.2006 r.  

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 

 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Tarnobrzeg 30 968 52 021 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Tarnobrzeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co do 
jakości lub/i ilości ścieków 

przy prawidłowych pomiarach 
 

1 

Tarnobrzeg/ 
ul. Podwale 3 

39-400 Tarnobrzeg/ 
830337805 

N 50o 37’ 038’’ 
E 21o 42’ 245’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Tarnobrzeg 
Nazwa oczyszczalni1): Tarnobrzeg 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 18 566 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 406,596 401,97 - 

ChZT 1 142,981 1 041,11 - 

Zaw.og. 500,501 485,79 - 

Fos.og. 14,028 24,86 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. 115,597 90,49 - 

- 

BZT5 4,048 4,19 - 

ChZT 63,325 96,68 - 

Zaw.og. 8,248 13,10 - 

Fos.og. 0,866 0,47 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og. 21,466 16,11 - 

- 

  % Mg    

BZT5 99 402,548   

ChZT 84 1 079,656   

Zaw.og. 98 492,253   

fosf.og. 94 13,162   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 81 94,13   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Trójczyce 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 166/06 z dnia 11.12.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Trójczyce 5 726 5 726 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



 
Tabela 2 

 
Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 

 
Aglomeracja (nazwa): Trójczyce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Trójczyce/ 
Gminny Zakład Usług Wodnych 

w Orłach 
37-716 Orły, ul. Wincentego 

Witosa 11/ 
650005706 

N 49o53’08,66” 
E 22o46’44,42” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Trójczyce 
Nazwa oczyszczalni1): Trójczyce 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 767 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni 

BZT 5 1,79 - - 

ChZT. 9,01 - - 

Zaw.og. 2,38 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Tryńcza 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 112/06 z dnia 30.11.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Tryńcza 10 829 10 829 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Tryńcza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Tryńcza/ 
Komunalny Zakład Budżetowy 

Gminy Tryńcza 
37-204 Tryńcza 118/ 

650249271 

N 50o10’22,77” 
E 22o32’55,1” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Tryńcza 
Nazwa oczyszczalni1): Tryńcza 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 811 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 83,48 - - 

ChZT 171,72 - - 

Zaw.og. 75,81 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 3,45 - - 

ChZT. 19,21 - - 

Zaw.og. 4,13 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 96 80,03   

ChZT 89 152,51   

Zaw.og. 94 71,68   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot.  



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Tuczempy 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 121/06 z dnia 30.11.2006r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej 

oczyszczalni w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Tuczempy 8342 8 342 
Uchwała nr XLVIII/1015/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Tuczempy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tuczempy – RLM aglomeracji  8 916 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Tuczempy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Tuczempy/ 
Zakład Komunalny Gminy 
Jarosław, ul. Piekarska 5, 

37-500 Jarosław/ 
650959506 

N 50o00’46” 
E 22o44’02” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Tuczempy 
Nazwa oczyszczalni1): Tuczempy 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 6 767 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 148,19 - - 

ChZT 433,19 - - 

Zaw.og. 165,04 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 3,96 - - 

ChZT. 17,89 - - 

Zaw.og. 5,35 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 144,24   

ChZT 96 415,30   

Zaw.og. 97 159,69   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Ulanów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 19/06 z dnia 09.03.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Ulanów 3 950 8 030 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Ulanów    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 

Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Ulanów/ 
 ul. Bieliniecka b.n. 

37-410 Ulanów/   
180768425 

N 50o29’3’’ 
E 22o16’0’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Ulanów   
Nazwa oczyszczalni1): Ulanów  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 733 

Uwagi: 
  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 -   

ChZT -   

Zaw.og. -   

Fosf. og. -   

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. -   

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających za 
oczyszczalnię. 

BZT 5 0,82   

ChZT. 7,69   

Zaw.og. 0,68   

Fosf.og.. -   

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og -   

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Ustrzyki Dolne 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 52/2006 z dnia 28.08.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Ustrzyki Dolne 14 000 13 511 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja: Ustrzyki Dolne 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Ustrzyki Dolne/ 
Brzegi Dolne 1,  

38-700 Ustrzyki Dolne/ 
370346967 

N 49°26’24,5’’ 
E 22°36’22,1’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Ustrzyki Dolne 
Nazwa oczyszczalni1): Ustrzyki Dolne 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 7 450 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 120,61 - - 

ChZT 323,43 - - 

Zaw.og. 144,57 - - 

Fosf. og. 2,76 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. 25,50  - 

 

BZT 5 3,02 - - 

ChZT. 16,34 - - 

Zaw.og. 3,92 - - 

Fosf.og.. 1,13 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 7,31 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 117,59   

ChZT 95 307,09   

Zaw.og. 97 140,65   

Fos.og. 59 1,63   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 71 18,19   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa) Wadowice Górne  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1) ROZPORZĄDZENIE NR 30/06  z dnia 20.04.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wadowice Górne 1 400 10 481 Oczyszczalnia położona jest w miejscowości Izbiska 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa) Wadowice Górne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Wadowice Górne/ 
Izbiska b.n. 

39-308 Wadowice Górne/ 
850261366 

N 50o14’48,4’’ 
E 21o16’34,9’’ 

TAK - - - NIE 

Przekroczenie 
maksymalnych 
dobowych ilości 

odprowadzanych w 
ciągu doby  

13 razy w 2013 r. 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Wadowice Górne 
Nazwa oczyszczalni1):Wadowice Górne (Izbiska)   

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 838 

Uwagi:   
W AK KPOŚK 2010 zapisano, że oczyszczalnia mieście się w Wadowicach Górnych, w rzeczywistości oczyszczalnia mieści się 
w Izbiskach.  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 18,35 - - 

ChZT 46,81 - - 

Zaw.og. 18,15 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

BZT 5 0,89 - - 

ChZT. 4,00 - - 

Zaw.og. 0,74 - - 

Fosf.og.. 2,93 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og 0,14 - - 

- 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 17,46   

ChZT 91 42,81   

Zaw.og. 96 17,41   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Wiązownica 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 60/06 z dnia 4.09.2006r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
 

RLM dla każdej 
oczyszczalni w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wiązownica 13 866 13 866 
Uchwała nr XLVIII/1012/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Wiązownica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązownica – RLM aglomeracji 7794 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Wiązownica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Wiązownica/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Gminy Wiązownica 
37-522 Wiązownica 210/ 

650959179 

N 50o04’07” 
E 22o46’23” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Wiązownica 
Nazwa oczyszczalni1): Wiązownica 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 4551 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 99,66 - - 

ChZT 212,69 - - 

Zaw.og. 93,84 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 1,79 - - 

ChZT. 16,56 - - 

Zaw.og. 2,90 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 97,87   

ChZT 92 196,13   

Zaw.og. 97 90,94   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Wielopole Skrzyńskie 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 173/06 z 13.12.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM 

aglomeracji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wielopole Skrzyńskie 7 300 7 300 
Aglomeracja zmieniona Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLVIII/1014/14 z dnia 23.06.2014 r.  

na aglomerację o RLM 2 010. Brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  



Tabela 1 
Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni. 

 
Aglomeracja (nazwa): Wierzawice  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 122/06 z dnia 30.11.2006 r. ze zm.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wierzawice 3 260 14 446 
Uchwałą Nr XLVI/966/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014 r. zlikwidowano aglomerację Wierzawice 
wyznaczoną ww. rozporządzeniu i wyznaczono aglomerację Wierzawice o RLM 12 589 z oczyszczalnią ścieków w Wierzawicach. 

 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Wierzawice  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Wierzawice/ 
„Stare Miasto – Park” Sp. z o. o. 

Wierzawice 874, 
37-300 Leżajsk/ 

180054074 

N 50°15’34” 
E 22°28’18” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Wierzawice  
Nazwa oczyszczalni1): Wierzawice  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 200 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 26,28 - - 

ChZT 160 - - 

Zaw.og. 22,90 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 1,39 - - 

ChZT. 11,35 - - 

Zaw.og. 1,40 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 95 24,89   

ChZT 93 148,65   

Zaw.og. 94 21,5   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Wierzbna  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 172/06 z dnia 13.12.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wierzbna 3 892 3 892 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



 
Tabela 2 

 
Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 

 
Aglomeracja (nazwa): Wierzbna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Wierzbna/ 
Gmina Pawłosiów 

Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław/ 
650900447 

N 50o2’28,22” 
E 22o36’07,4” 

TAK - - - NIE 

W 2013r. odnotowano 
przekroczenie 

dopuszczalnej ilości 
ścieków 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Wierzbna 
Nazwa oczyszczalni1): Wierzbna 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 472 

Uwagi: 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 32,26 - - 

ChZT 88,09 - - 

Zaw.og. 49,38 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 1,78 - - 

ChZT. 6,27 - - 

Zaw.og. 3,29 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 94 30,48   

ChZT 93 81,82   

Zaw.og. 93 46,09   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Wilcza Wola  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 31/06 z dnia 08.05.2006 r.  

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wilcza Wola 2 083 6 483 
Uchwała Nr XLV/943/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 22 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji 

Wilcza Wola i wyznaczenie aglomeracji Wilcza Wola o RLM 6 117. 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 

Aglomeracja (nazwa): Wilcza Wola 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Wilcza Wola/ 
Wilcza Wola 

36-122 Dzikowiec/ 
830462152 

N 21054’23,54” 
E 50023’21,46” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
 
Nazwa aglomeracji: Wilcza Wola 
Nazwa oczyszczalni1) Wilcza Wola  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 757 

Uwagi:  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 16,61 - - 

ChZT 40,35 - - 

Zaw.og. 9,40 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego.  

BZT 5 0,29 - - 

ChZT. 3,02 - - 

Zaw.og. 0,37 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji wt/rok    

BZT5 98 16,32   

ChZT 93 37,33   

Zaw.og. 96 9,03   

Fosf. og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 
 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Wola Roźwienicka 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 77/06 z dnia 29.09.2006r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e 

aglomerację/nazwa 
 

RLM dla każdej 
oczyszczalni w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wola Roźwienicka 7 988 7 988 
Uchwała nr XLVIII/1009/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Wola Roźwienicka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Roźwienicka – RLM aglomeracji 
6430 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Wola Roźwienicka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Wola Roźwienicka/ 
Gmina Roźwienica 

37-565 Roźwienica 1/ 
650900387 

N 49o56’43,83” 
E 22o33’55,71” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Wola Roźwienicka 
Nazwa oczyszczalni1): Wola Roźwienicka 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 475 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 76,05 - - 

ChZT 179,15 - - 

Zaw.og. 91,10 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 2,73 - - 

ChZT. 16,22 - - 

Zaw.og. 2,72 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 96 73,32   

ChZT 91 162,93   

Zaw.og. 97 88,38   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni  
 
Aglomeracja (nazwa): Wola Żyrakowska 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): NR XXXVII/705/13 z dnia 26.08.2013 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wola Żyrakowska 8 380 9 900 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



 
 

Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Wola Żyrakowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Wola Żyrakowska/ 
Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej 
39-204  Żyraków74a/ 

850456302 

N 50°05’45,0” 
E 21°26’19,5” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Wola Żyrakowska 
Nazwa oczyszczalni1): Wola Żyrakowska 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 3 030 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 66,47 - - 

ChZT 212,36 - - 

Zaw.og. 74,88 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 1,59 - - 

ChZT. 10,04 - - 

Zaw.og. 1,39 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z  oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 98 64,88   

ChZT 95 202,32   

Zaw.og. 98 73,49   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Jasło. 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1):  ROZPORZĄDZENIE NR 78/2006 z dnia 29.09.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia obsługująca aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Wołkowyja 2 023 2 023 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Wołkowyja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne  

z wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 
Wołkowyja/ 

38-613 Wołkowyja 
370482191 

N 49°19’17” 
E 22°24’56” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Wołkowyja. 
Nazwa oczyszczalni1): Wołkowyja.   

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 95 

Uwagi: 
Na dzień 31.12.2013 r. na oczyszczalnię ścieków dopływały tylko ścieki pochodzące z Osiedla Jawory w miejscowości 
Wołkowyja.  Według ustaleń kontroli, od lipca 2014 r. rozpoczęto budowę przyłączy do nowowybudowanej sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach: Górzanka, Wola Górzańska i Rybne.  Doprowadzenie ścieków pochodzących z tych 
miejscowości na oczyszczalnię było zaplanowane po 15 sierpnia 2014 r.    
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających  
do oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię.  

BZT 5 0,01 - - 

ChZT. 0,08 - - 

Zaw.og. 0,02 - - 

Fosf.og.. 0,01 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających  
z oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot.og 0,04 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Wysoka Strzyżowska 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 120/06 z dnia 30.11.2006 r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Wysoka Strzyżowska 2 260 2 210 Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Zagórz. 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 147/06 z dnia 11.08.2006 r.    
 

Lp. 
Oczyszczalnia obsługująca 

aglomerację/nazwa 

RLM dla każdej 
oczyszczalni  

w aglomeracji 

RLM 
aglomeracji 

Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Zagórz 12 600 13 576 
Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LI/1044/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 

Zagórz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zagórz o RLM 13 885 na terenie miejscowości: Zagórz, Poraż, Tarnawa Dolna, Tarnawa 
Górna, Zahutyń, Czaszyn, Olchowa, Łukowe, Średnie Wielkie, Morochów i Mokre z oczyszczalnią ścieków w Zagórzu. 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Zagórz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne  

z wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Zagórz/ 
Zakład Usług Technicznych  

Sp. z o. o.  
ul. Bieszczadzka 5,  

38-540 Zagórz 
370269712 

N 49°30’30,9”  
E 22°15’52,1” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Zagórz. 
Nazwa oczyszczalni1): Zagórz.  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 737 

Uwagi: 
 
 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 59,96 - - 

ChZT 134,72 - - 

Zaw.og. 61,49 - - 

Fosf. og. 1,62 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających  
do oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot og. 15,31 - - 

 

BZT 5 0,82 - - 

ChZT. 6,95 - - 

Zaw.og. 0,98 - - 

Fosf.og. 0,28 - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających  
z oczyszczalni 

Mg/rok 

Azot.og 5,01 - - 

 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 59,14   

ChZT 95 127,77   

Zaw.og. 98 60,51   

Fos.og. 82 1,34   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. 67 10,30   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Zaklików 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 46/06 z dnia 17.08.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Zaklików 3 471 4 791 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 

Aglomeracja (nazwa): Zaklików 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Zaklików/ 
Gmina Zaklików – 
ul. Zachodnia 15 

37- 470 Zaklików/ 
831226726 

N 50o26’2,00’’ 
E 22o77’8,00’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Zaklików 
Nazwa oczyszczalni1): Zaklików 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 377 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT 5 52,06 29,25 - 

CHZT 136,91 69,22 - 

Zawiesina  50,04 31,20 - 

Fosf.og.. -  - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og -  - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego.  

BZT 5 2,69 5,65 - 

CHZT 12,61 23,01 - 

Zawiesina  2,72 11,7 - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  % w t/rok    

BZT 5 95 49,37   

CHZT 91 124,3   

Zawiesina  95 47,32   

Fosf.og.. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Zaleszany  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 127/06  z dnia 30.11.2006 r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Kępie Zaleszańskie 6 980 10 908 - 

 

1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Zaleszany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 

Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Kępie Zaleszańskie/ 
Kępie Zaleszańskie 
37-416 Zbydniów/ 

831314198 

N 50o37’28,05’’ 
E 21o53’39,01’’ 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Zaleszany 
Nazwa oczyszczalni1): Kępie Zaleszańskie 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 4 660 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 102,02 - - 

ChZT 256,73 - - 

Zaw.og. 87,41 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego.  

BZT 5 1,25 - - 

ChZT. 11,61 - - 

Zaw.og. 1,30 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z  
oczyszczalni w zakresie azotu ogólnego  
i fosforu ogólnego. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 100,78   

ChZT 96 245,12   

Zaw.og. 99 86,11   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Załuże 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 113/06 z dnia 30.11.2006r. 
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 

 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Załuże 4 762 4 762 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Załuże 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Załuże/ 
Gmina Lubaczów 

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów/ 
650900654 

N 50o11’22,07” 
E 23o10’22,9” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Załuże 
Nazwa oczyszczalni1): Załuże 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 474 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 32,29 - - 

ChZT 60,51 - - 

Zaw.og. 23,68 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Gmina  nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 1,12 - - 

ChZT. 6,24 - - 

Zaw.og. 1,29 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Gmina  nie prowadziła pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 97 31,17   

ChZT 90 54,27   

Zaw.og. 95 22,39   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Zamiechów 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 56/06 z dnia 31.08.2006r.  
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Zamiechów 3 107 3 107 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Zamiechów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Zamiechów/ 
Gminny Zarząd Gospodarką 
Komunalną w Chłopicach 

37-561 Chłopice 149a/ 
180381488 

N 49o55’43” 
E 22o44’47” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Zamiechów 
Nazwa oczyszczalni1): Zamiechów 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 314 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - - - 

ChZT - - - 

Zaw.og. - - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni 

BZT 5 1,11 - - 

ChZT. 5,53 - - 

Zaw.og. 1,52 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 - -   

ChZT - -   

Zaw.og. - -   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 

 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Zarszyn. 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 12/2006 z dnia 20.02.2006 r.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia obsługująca aglomerację/nazwa 

 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi: 

1 2 3 4 5 

1 Zarszyn 8 000 8 922 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Zarszyn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Zarszyn/ 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Cicha 21, 38-530 Zarszyn/ 

370302740 

N 49°35’19,8” 
E 22°00’36,9” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Zarszyn. 
Nazwa oczyszczalni1): Zarszyn.  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 5 827 

Uwagi: 
  

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 - -  

ChZT - -  

Zaw.og. - -  

Fosf. og. - -  

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - -  

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię.    

BZT 5 1,08 -  

ChZT. 12,98 -  

Zaw.og. 2,38 -  

Fosf.og.. - -  

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - -  

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
wskaźników azot ogólny i fosfor ogólny. 

  w % redukcji w t/rok -   

BZT5 - - -  

ChZT - - -  

Zaw.og. .- - -  

Fos.og. - - -  

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Zarzecze 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 110/06 z dnia 30.11.2006r. 
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Zarzecze 3 172 3 172 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Zarzecze  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Zarzecze/ 
Zakład Komunalny Gminy 

Zarzecze 
37-205 Zarzecze 175/ 

650247295 

N 49°59’03,6” 
E 22°32’44,1” 

TAK - TAK - -- - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Zarzecze 
Nazwa oczyszczalni1): Zarzecze 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 1 526 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 33,49 - - 

ChZT 64,60 - - 

Zaw.og. 22,90 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 2,28 - - 

ChZT. 10,29 - - 

Zaw.og. 2,78 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013r. Zakład  nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 93 31,21   

ChZT 84 54,31   

Zaw.og. 88 20,12   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot.  



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Żołynia  
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 86/06 z dnia 2811.2006 r. ze zm.  
 

Lp. 
Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 

 
RLM dla każdej oczyszczalni w 

aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Żołynia 5 867 6 714 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa): Żołynia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabela 3 

 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

 

1 

Żołynia/ 
Zakład Komunalny 

Sp. z o.o. 
ul. Białobrzeska 118, 

37-110 Żołynia/ 
691687243 

N 50°07’23” 
E 22°19’27” 

TAK - TAK - - - 



Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji: Żołynia  
Nazwa oczyszczalni1): Żołynia  

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 221 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 48,64 - - 

ChZT 88,75 - - 

Zaw.og. 23,75 - - 

Fosf. og. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających  
na oczyszczalnię w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

BZT 5 1,80 - - 

ChZT. 8,39 - - 

Zaw.og. 2,30 - - 

Fosf.og.. - - - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - - - 

W 2013 r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających  
z oczyszczalni w zakresie oznaczenia 
zawartości azotu i fosforu ogólnego  
w ściekach. 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 96 46,84   

ChZT 91 80,36   

Zaw.og. 90 21,45   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
 



Tabela 1 
 

Zestawienie danych dla danej aglomeracji w województwie dotyczące oczyszczalni 
 
 
Aglomeracja (nazwa): Żurawica 
Uchwała Sejmiku Województwa ustanawiająca aglomerację (Nr /data)1): ROZPORZĄDZENIE NR 162/06 z dnia 11.12.2006 r.   
 

Lp. Oczyszczalnia/e obsługująca/e aglomerację/nazwa 
RLM dla każdej oczyszczalni  

w aglomeracji 
RLM aglomeracji Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Żurawica 4 874 4 874 - 

 
1) Jeśli nie posiada uchwały Sejmiku Województwa a posiada rozporządzenie wojewody ustanawiające aglomerację wpisać „ROZPORZĄDZENIE NR z dnia”  

 



Tabela 2 
 

Zestawienie danych dla oczyszczalni ścieków danej aglomeracji w województwie 
 
Aglomeracja (nazwa) Żurawica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie wodnoprawne UWAGI 
Posiada Spełnianie warunków  

NIE  
Lp. 

Nazwa oczyszczalni/ 
adres/ 

REGON 

Współrzędne 
geograficzne wylotu 

ścieków TAK NIE TAK 
Brak lub niezgodne z 

wymogami (w tym art. 
147a Poś) wykonywanie 

pomiarów 

Nie spełnianie warunków co 
do jakości lub/i ilości ścieków 
przy prawidłowych pomiarach 

- 

1 

Żurawica/ 
ul. I Dywizji Pancernej 15,  

37-710 Żurawica/ 
651503352 

N 49o49’08,35” 
E 22o49’14,17” 

TAK - TAK - - - 



Tabela 3 
 

Ocena pod kątem efektów ekologicznych dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 
 
Nazwa aglomeracji Żurawica 
Nazwa oczyszczalni1) Żurawica 

Wielkość ładunku 
dopływającego na 

oczyszczalnię 
RLM 2 889 

Uwagi: 

  Rodzaj danych 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez 
podmiot korzystający ze 
środowiska zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Dane na podstawie 
pomiarów prowadzonych 

przez WIOŚ 2) 

Dane uzyskane na 
podstawie innych 

źródeł 
Uwagi 

BZT5 63,28 40,49 - 

ChZT 105,47 86,45 - 

Zaw.og. 31,64 30,88 - 

Fosf. og. - 1,36 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
dopływających do 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot og. - 12,20 - 

W 2013r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

BZT 5 0,47 1,74 - 

ChZT. 5,22 9,26 - 

Zaw.og. 1,27 2,48 - 

Fosf.og.. - 0,29 - 

Ładunki zanieczyszczeń 
odpływających z 

oczyszczalni 
Mg/rok 

Azot.og - 2,65 - 

W 2013r. Zakład nie prowadził pomiarów 
jakości ścieków odpływających z 
oczyszczalni w zakresie wskaźników fosfor 
ogólny i azot ogólny 

  w % redukcji w t/rok    

BZT5 99 62,81   

ChZT 95 100,25   

Zaw.og. 96 30,37   

Fos.og. - -   

Wielkość redukcji 
ładunku zanieczyszczeń 

Azot.og. - -   

- 

1) - odrębnie dla każdej oczyszczalni w aglomeracji 

2) – tylko dla oczyszczalni objętych obowiązkiem wykonania badań przez WIOŚ. Nie zwalnia to z obowiązku podania danych posiadanych przez podmiot. 
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