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Część opisowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. 

Zgodnie z § 2. 1. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji uwzględnia ścieki 
pochodzące od: 

1) 1957 stałych mieszkańców aglomeracji, 
2) 120 RLM przemysłu, 
3) 28 osób czasowo przebywających w aglomeracji.  
 

Zgodnie z § 3. 1. podstawę wyznaczenia aglomeracji Murów stanowią: 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów –
przyjęte uchwałą XXII/147/2020 z dna 15 października 2020 r.,  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

a) uchwała Nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Murów, 

b) uchwała Nr XXXIV/200/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Zagwiździe. 

 
Zgodnie z § 4. 1 pkt 1 część opisowa zawiera informacje o: 

1) Długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo 
przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć 
kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię 
ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji. 

W granicach aglomeracji Murów długość sieci kanalizacji wynosi 21,2 km, w tym: 
 10,8 km sieci sanitarnej grawitacyjnej,  
 10,4 km sieci sanitarnej ciśnieniowej,  

Sieć kanalizacji deszczowej w granicach aglomeracji nie występuje.  
Sieci te obsługują 1954 osób, w tym 1926 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 
28 osób czasowo przebywających w aglomeracji. RLM ścieków przemysłowych 
odprowadzanych siecią kanalizacyjną wynosi 120.  

Na terenie aglomeracji Murów nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.  

2) Istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku 
aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – 
informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem 
obciążenia oczyszczalni ścieków. 
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Nazwa oczyszczalni ścieków: Murów (oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym 
usuwaniem związków biogennych, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków). 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Lipowa, Murów (dz. ewid. nr 1, ark. 1, 
obręb 0396 Murów). 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska 
(data, znak, oznaczenie organu): Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Opolu (znak sprawy: GL.ZUZ.3.4210.79.2020.KR).  

Odbiornik ścieków oczyszczonych: Rzeka Budkowiczanka w km 23+600, 
współrzędne geodezyjne wylotu: X: 5636821.3158; Y: 6495465.5017 

Planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Murowie w zakresie studzienki 
zbiorczej i przepompowni ścieków surowych.  

3) Systemie gospodarki ściekowej: 
a) Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 

oraz skład jakościowy tych ścieków. 

Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 
wynosi: 338,15 m3/d (123 424 m3/rocznie), w tym: 

 Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 334,04 m3/d (121 924 m3/rok), 
 Ścieki dowożone: 4,11 m3/d (1500 m3/rok). 

Skład jakościowych tych ścieków: 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

W ściekach 
dopływających do 

oczyszczalni 

W ściekach 
odprowadzanych do 

odbiornika 

Określone 
w pozwoleniu 

wodnoprawnym dla 
oczyszczalni 

BZT5 [mgO2/l] 301 5,7 15 

ChZT [mgO2/l] 783,5 63,2 125 
Zawiesina ogólna [mg/l] 303 11,9 35 

Azot ogólny [mg N/l] 95,7 5,9 Nie określono 
Fosfor ogólny [mg P/l] 8,2 1,9 Nie określono 

 
b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d. 

Przepustowość oczyszczalni (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym): 
 Zrzut ścieków komunalnych: 

o Q max s = 0,01736 m3/s  
o Q śr d = 600 m3/d 
o Q max r = 219 600 m3/r 

 Zrzut ścieków komunalnych wraz ze ściekami z przelewu burzowego dla natężenia 
dopływu ścieków do oczyszczalni (z pominięciem urządzeń oczyszczających) 
powyżej: 

o Q max d = 3000 m3/d (tj. 5 x Q śr d) 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków: 6000 RLM. 
Wielkość aglomeracji Murów: 2105 RLM. 
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Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków – 504,11 m3/d 

(184 000 m3/rok), w tym: 
 Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 498,63 m3/d (182 000 m3/rok), 
 Ścieki dowożone: 5,48 m3/d (2000 m3/rok). 

 
Średnie obciążenie oczyszczalni: 504,11 m3/d. 
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim: 184 000 m3/rok. 
 
 Różnica pomiędzy ilością ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną z terenu 
aglomeracji a dopływających do oczyszczalni w Murowie wynika z tego, że poza granicami 
aglomeracji występuje sieć kanalizacyjna w miejscowościach Morcinek oraz Stare 
Budkowice, która została wybudowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, przez co nie mogą zostać włączone w obszar aglomeracji, ze względu 
na trwałość projektu, która obowiązuje do 2026 r. 
 

c) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady 
do systemu kanalizacji zbiorczej.  

Na terenie aglomeracji Murów występują następujące podmioty odprowadzające 
ścieki o charakterze przemysłowym: 

Nazwa podmiotu Rodzaj działalności 

Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. Tartak 

Vitroterm - Murów S.A.  Producent szkła budowlanego 

WarsztatPusz  Warsztat samochodowy 

Czech Werner Mechanika Pojazdowa Warsztat samochodowy 

Auto Serwis Michalczyk Warsztat samochodowy 

Time To Wax Warsztat samochodowy 

 
Ilość ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe wynosi 7,2 m3/d. 

RLM przemysłu wynikający z ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w ciągu doby 
wynosi 120 RLM. 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych:  

 BZT5 [mgO2/dm3]: 990,06 
 CHZTcr [mgO2/dm3]: 2772,17 
 Zawiesina ogólna [mg/dm3]: 960,36 

d) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 
planowane. 

Nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej nowych zakładów. 

e) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji. 
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Na RLM aglomeracji Murów w wysokości 2105 składają się następujące wartości: 
 1926 RLM – liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej 

sieci kanalizacyjnej, 
 28 RLM – liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających 

z sieci kanalizacyjnej, 
 31 RLM – liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników 

bezodpływowych, 
 120 RLM – RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez 

zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

RLM obsługiwany siecią kanalizacyjną wynosi 2074. Poziom skanalizowania aglomeracji 
Murów wynosi 98,53%.  

f) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem 
kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się 
zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających 
taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji 
zbiorczej. 

Gmina Murów prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych wraz z kontrolą nad 
prawidłową częstotliwością wywozu ścieków. Zgodnie z ww. ewidencją na terenie 
aglomeracji Murów znajduje się 5 szt. zbiorników bezodpływowych, do których ścieki 
odprowadza 31 osób w ilości 4,11 m3/d.  

Z obszaru aglomeracji zostały wyłączone pojedyncze oczyszczalnie ścieków. 
Wyłączane nieruchomości będą, tak jak do tej pory, odprowadzać ścieki do pojedynczych 
oczyszczalni ścieków. 

4) Strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego 
lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 
obowiązujące na tych terenach. 

W granicach aglomeracji Murów nie występują strefy ochronne ujęć wód.  

5) Obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie 
aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy 
i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

Na terenie aglomeracji nie znajdują się obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

6) Formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł 
i miejsce ogłoszenia aktu prawa tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego 
formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających  znaczenie dla 
Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 
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Na terenie aglomeracji znajdują się następujące formy ochrony przyrody, wymienione 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1: 

 Stobrawski Park Krajobrazowy – obejmujący w całości obszar aglomeracji, 
wyznaczony rozporządzeniem nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 
1999 r. w sprawie utworzenia "Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego nr 38, poz. 255 z dnia 19 października 1999 r.), zmieniony 
rozporządzeniem nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. 
w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 33 
poz. 1136 z dnia 17 maja 2006 r.),  

 Pomnik przyrody - Wiąz szypułkowy - Ulmus laevis (Ulmus pedenculata, Ulmus 
effusa) – położony na dz. nr 4, ark. 1, obręb 0396 Murów – uchwałą 
nr XXV/127/2005 Rady Gminy Murów z dn. 11 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za 
pomnik przyrody ożywionej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 26 października 2005 
r., nr 69, poz. 2172), zmieniony uchwałą nr XXV/130/2005 Rady Gminy Murów 
z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
nr XXV/127/2005 Rady Gminy Murów z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania 
za pomnik przyrody ożywionej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 26 października 
2005 r., nr 69, poz. 2172).  

                                                           
1 Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815. 


