
UCHWAŁA Nr XL/235/2020 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Dęblin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) 
po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni z Radomiu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie 

Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje: 

§ 1  

Wyznacza się Aglomerację Dęblin o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15 588, 
położoną w powiecie ryckim, w województwie lubelskim, z oczyszczalnią ścieków 
komunalnych w miejscowości Stężyca, której obszar obejmuje miejscowości: Dęblin (część 
miejscowości) i Stężyca (część miejscowości). 

§ 2  

Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§3 

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w §1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000 
stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. 

§4 

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr IV/47/2014 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji 
Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 405), która traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r., 
zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 310 ze zmianami). 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§ 6  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Macie j  Krygrowsk i  



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XL/23 5/2020 

Rady Miasta Dęblin 
z dnia 17 grudnia 2020 r. 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

aj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

Miasto Dęblin 

UCHWAŁA Nr LII/354/2001 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina. 

UCHWAŁA Nr XIX/111/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 26 października 1999 roku 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dęblin. 

UCHWAŁA Nr XIX/112/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 26 października 1999 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Lipowa I w Dęblinie. 

UCHWAŁA Nr XIX/113/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 26 października 1999 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Lipowa II w Dęblinie. 

UCHWAŁA Nr XIX/114/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 26 października 1999 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Lipowa III w Dęblinie. 

UCHWAŁA Nr XI/72/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
Dęblin - Centrum. 

UCHWAŁA Nr XLIII/299/2001 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 26 czerwca 2001 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WIŚLANA II" w Dęblinie 
-1 etap. 

UCHWAŁA Nr LII/354/2001 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 28 grudnia 2001 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Dęblina. 

UCHWAŁA Nr LXIII/436/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DĘBLIN -
CENTRUM II - część I. 

UCHWAŁA Nr LXIII/435/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 10 października 2002 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PUŁASKIEGO" 
w Dęblinie - część I. 
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UCHWAŁA Nr LIW368/2002 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiślana - Żwica w Dęblinie. 

UCHWAŁA Nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 7 lipca 2003 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin-Centrum I. 

UCHWAŁA Nr XIX/101/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 października 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Lotnisko w Dęblinie. 

UCHWAŁA Nr XXXI/184/2004 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 października 2004 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część 
II. 
UCHWAŁA Nr LII/333/2006 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PUŁASKIEGO" w Dęblinie -
część II. 

UCHWAŁA Nr LXI/379/2006 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 października 2006 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów 
w Dęblinie. 

UCHWAŁA Nr VI/20/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdżary I 
w Dęblinie. 

UCHWAŁA Nr XXXIX/202/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum 
I. 

UCHWAŁA Nr XLVI/256/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mierzwiączka w Dęblinie. 

Gmina Stężyca 

UCHWAŁA Nr VII/67/2003 Rady Gminy Stężyca z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy. 

UCHWAŁA Nr YIII/31/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stężycy. 

UCHWAŁA Nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy. 

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

Miasto Dęblin 

UCHWAŁA Nr V/23/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Dęblin. 
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c) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 

Miasto Dęblin 

UCHWAŁA Nr XXVI/165/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie 
"Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie na lata 2016 - 2021". 

2. Część opisowa 

2.1 Podstawowe informacje na temat aglomeracji. 

Istniejąca aglomeracja została wyznaczona uchwałą Nr IV/47/2014 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granicy aglomeracji Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 405). Obejmuje 
tereny na obszarze dwóch gmin: Dęblin i Stężyca. 

Teren aglomeracji jest w znacznej części skanalizowany. Granice i kształt aglomeracji 
pozostają takie same jak ustanowione Uchwałą Nr IV/47/2014 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji 
Dęblin po dostosowaniu do istniejących działek ewidencyjnych. Konieczność zmiany RLM 
wynika ze zmniejszającej się w ostatnich latach liczby mieszkańców na obszarach 
znajdujących się na terenie aglomeracji. 

Tab. 1 Podstawowe informacje o aglomeracji: 
1. Nazwa aglomeracji Dęblin 
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem/uchwałą 
19 867 

3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej 
do wyznaczenia 

15 588 

4. Gmina wiodąca w aglomeracji Dęblin 
5. Gminy w aglomeracji Dęblin, Stężyca 
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, 

zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem 
graficznym 

Dęblin, Stężyca 

7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru 
aglomeracji 

Brak 

8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru 
aglomeracji 

Brak 

9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana 
jest oczyszczalnia ścieków 

Stężyca 

Dane adresowe wnioskodawcy (gminy wiodącej w aglomeracji) 

Województwo: lubelskie 
Powiat: rycki 
Miasto Dęblin, 08-530 Dęblin ul. Rynek 12 
tel. 81 883 00 01, fax. 81 880 19 11 
poczta@um.deblin.pl 
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Tab. 2 Istniejąca sieć kanalizacyjna 

Lp. Kanalizacja Długość 
Liczba osób korzystających 

z istniejącej kanalizacji 
RLM 

przemysłu 
Uwagi istniejąca (km) mieszkańcy Osoby 

czasowo 
przebywające 

na terenie 
aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol. 4 + 
kol. 5] 

RLM 
przemysłu 

Uwagi 

i 2 3 4 5 6 7 8 

MIASTO DĘBLIN 
1. Sanitarna 

grawitacyjna 
39,45 

11.336 340 11.676 
2. Sanitarna 

tłoczna 
5,21 

3. Sanitarna 
podciśnieniowa 

15,05 

4. Ogólnospławna 
grawitacyjna 

0 

5. Ogólnospławna 
tłoczna 

0 

706 Razem: 59,71 11.336 340 11.676 706 
GMINA STĘŻYCA 
1. Sanitarna 

grawitacyjna 
21,20 

1.550 18 1.568 
2. Sanitarna 

tłoczna 
0 

3. Ogólnospławna 
grawitacyjna 

0 

4. Ogólnospławna 
tłoczna 

0 

Razem: 21,20 1.550 18 1.568 

Tab. 3 Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe (w trakcie realizacji) 
Lp. Kanalizacja 

istniejąca 
Długość 

(km) 
Liczba osób przewidzianych do podłączenia do 

sieci kanalizacji sanitarnej 
Uwagi 

Mieszkańcy Osoby 
czasowo 

przebywające 
na terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

(kol. 4 + kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Sanitarna 

grawitacyjna 
5,12 

1.115 1.115 
2. Sanitarna tłoczna 1,30 -

3. Ogólnospławna 
grawitacyjna 

" 

4. Ogólnospławna 
tłoczna 

" 

Razem: 6,42 1.115 - 1.115 

Na obecną chwilę na terenie aglomeracji nie jest planowana rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej. W 2019 roku realizowano budowę sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Rycice 
w Dęblinie. W ramach tych prac wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną 
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o łącznej długości 2,14 km. Obecnie trwają prace budowlane nad budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w Osiedlu Michalinów. Przewiduje się budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej 
0 długości 4,28 km. Zakończenie prac budowlanych przewiduje się w 2021 roku. 

Zadanie inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Osiedlach Rycice 
1 Michalinów realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu 
odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2.2 Informacja o mieszkańcach 

Tab. 4 Informacja o mieszkańcach i osobach czasowo przebywających w aglomeracji 
Gmina Liczba mieszkańców 

w granicach aglomeracji 
zameldowana na pobyt 

stały 

Liczba mieszkańców 
w granicach aglomeracji 
zameldowana na pobyt 

czasowy na terenie 
aglomeracji 

Liczba mieszkańców 
w granicach aglomeracji 
zameldowana na pobyt 

stały i czasowy 
na terenie aglomeracji 

Dęblin 12 644 340 12 984 

Stężyca 1 880 18 1 898 

Razem 14 524 358 14 882 

2.3 Przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć 
kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków. 

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych 
podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: 

Miasto Dęblin 

- Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Allmiz Sp z o.o. - przetwórstwo owoców 
i warzyw; 

- Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie - przemysł mechaniczny; 
- Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie - przemysł mechaniczny. 

Gmina Stężyca 

- JMP Flowers Grupa Producentów Sp z o.o. - producent kwiatów, 
- Zakład Usług Technicznych Energetyki - produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 
- Zakład Mechaniczny "MARCINIAK" Mieczysław Marciniak - projektowanie oraz 

dostawy maszyn i urządzeń konstrukcji spawanych dla różnych gałęzi przemysłu; 
- Technobeton Sp z o.o. - produkcja materiałów budowlanych; 
- Poradnia Rehabilitacyjna Esculap - placówka służby zdrowia; 
- Jednostka Wojskowa - Skład Stężyca. 
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2.4 Wskaźniki koncentracji 

Obecnie nie jest planowana budowa nowej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. Nie planuje się 
powiększania granic istniejącej aglomeracji. W związku z powyższym nie jest konieczne 
przedstawienie wskaźników koncentracji, gdyż dotyczą one tylko i wyłącznie budowy nowej 
sieci. 

2.5 Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

2.5.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na gruntach Gminy Stężyca. Jest to oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna. Jest eksploatowana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp z o.o. z siedzibą w Dęblinie przy ul. Towarowej 2D. 

Tab. 5 Oczyszczalnia ścieków 
Nazwa oczyszczalni obsługującej aglomerację: Oczyszczalnia Ścieków Dęblin 
Lokalizacja oczyszczalni: 08-540 Stężyca, Nadwiślanka 70 
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 81 883 05 90, mzgk@mzgk.pl, 81 880 18 51 
Rodzaj oczyszczalni: oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna o podwyższonym 
usuwaniu biogenów 
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków (RLM): 30 700 
Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Wisła 
Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: długość (E) - 21,8123; szerokość (N) -
51,5696. 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska 
(data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 
Data wydania - 22.12.2014 r., Numer decyzji - OŚ.6341.42.1.2014, 
Organ - wydana przez Starostę Ryckiego. 
Termin ważności do dnia 31.12.2024 r. 
Przepustowość istniejącej oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

- przepustowość - 6000 m /d 
3 

- maksymalna ilość - 7800 m /d 
- projektowana wydajność - 30 700 RLM 

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków (wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.): 
( 3 

- ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną - 1657 m /d, 
3 

- ścieki dowożone taborem asenizacyjnym - 86 m /d, 
- średnie obciążenie (średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstałych na terenie 

aglomeracji i dostarczonych do oczyszczalni) - 1743 m3/d, 
3 

- ilość ścieków oczyszczonych w 2019 roku - 645 757 m . 
Według założeń projektowych: 

3 

- przepływ maksymalny - 0,06 m /s, 
- przepływ średni dobowy - 3 500 m3/d, 
- dopuszczalna ilość ścieków rocznie - 1 967 350 m3. 
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2.5.2 Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych oraz skład jakościowy ścieków 

W poniższych tabelach została przedstawiona średnia dobowa ilość ścieków 
komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy ścieków. 

Tab. 6 Dane dotyczące jakości ścieków komunalnych. 
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik Wartość 
(średnioroczna z pomiaru) 

Uwagi 

BZT5 (mg02/l) 430,75 -

ChZTCr (mg02/l) 1074 -

Zawiesina ogólna (mg/l) 306,75 -

Fosfor ogólny (mgP/1) 12,98 -

Azot ogólny (mgN/1) 145,00 -

Wartości wskaźników ub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 
Wskaźnik Wartość lub % redukcji 

zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym 

Wartości 
(średnioroczne z pomiarów) 

BZT5 (mg02/l) 15,00 3,00 
ChZTCr (mg02/l) 125,00 36,00 
Zawiesina ogólna (mg/l) 35,00 6,325 
Fosfor ogólny (mgP/1) 2,00 0,827 
Azot ogólny (mgN/1) 15,00 2,205 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 1 743 m3 na dobę. 

2.5.3 Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 
odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Tab. 7 Dane dotyczące ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych) 
odprowadzanych do kanalizacji 

Wskaźnik Wartość 
wskaźników 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzanych w ciągu doby (g/d) 

BZT5 (mg02/l) 600,30 210 350,00 
ChZTCr (mg02/l) 1147,00 401 910,00 
Zawiesina ogólna 
(mg/l) 

198,00 69 380,00 

Fosfor ogólny (mgP/1) 23,70 46 250,00 
Azot ogólny (mgN/1) 132,00 8 300,00 

Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji: 247,13 m3 na dobę 
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2.5.4 Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 
planowane. 

Na obecną chwilę nie jest planowane podłączenie do kanalizacji zakładów przemysłowych. 

2.5.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

Wyszczególnienie* Wartość RLM 
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) 14 524 RLM 
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas) 358 RLM 
RLM przemysłu (prz) 706 RLM 
RLM stałych mieszkańców aglomeracji podłączonych 
do sieci kanalizacyjnej 

12 886 

RLM mieszkańców niepodłączonych do sieci 
kanalizacyjnej, korzystających z indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) 

1 638 

Suma 15 588 RLM 

Na terenie aglomeracji Dęblin ze zbiorników bezodpływowych korzysta 1574 osób. 
Liczba osób korzystających z systemów indywidualnych (z przydomowych oczyszczalni 
ścieków) wynosi 64. 

*RLM = RLM (Mk)+RLM(prz)+RLM(czas) 
gdzie: 
RLM - równoważna liczba mieszkańców aglomeracji. 
RLM (Mk) - RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany 
przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane; 
przyjmuje się 1 Mk = 1RLM. 
RLM (prz) - RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do 
kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach 
odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego 
ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego 
mieszkańca/dobę. RLM = [BZT5 (kg/d)] / [0,06 (kg/Mk*d)]BZT5 z przemysłu należy 
przyjmować na podstawie rzeczywistych ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni 
komunalnych oraz dokonanych pomiarów stężeń w ściekach surowych. Dla nowopowstałych 
zakładów ładunek BZT5 szacujemy na podstawie jednostkowych wskaźników ładunków 
zanieczyszczeń zależnych od rodzaju ścieków. 
RLM (czas) - RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo 
przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się 
1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe. 

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

Na terenie Miasta Dęblin zlokalizowane są dwa ujęcia wód podziemnych służące 
zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, objęte strefą ochrony bezpośredniej: 
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1) Ujęcie wody "Jagiellońska", zlokalizowane w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej, 
stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy. Ujęcie wody 
Jagiellońska położone jest przy ul. Jagiellońskiej we wschodniej części miasta. 
Pierwszy projekt budowy Ujęcia i stacji wodociągowej opracowany w 1986 roku 
przewidywał budowę ujęcia wody składającego się z 6-u studni głębinowych o łącznej 
wydajności 650 m3/h. Obecnie ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe: 
podstawowa SIU i awaryjna SHIa działające naprzemiennie. Woda surowa ujmowana 
jest za pomocą studni głębinowej i tłoczona do stacji uzdatniania wody. Uzdatnianie 
polega na napowietrzeniu wody surowej w mieszaczach wodno - powietrznych 
i następnie filtracji na złożach odżelaziających. Jeżeli zachodzi taka potrzeba woda 
uzdatniona przed podaniem do sieci poddawana jest procesowi dezynfekcji za pomocą 
roztworu podchlorynu sodu. Woda przed wtłoczeniem do sieci kierowana jest do 
zbiorników wyrównawczych. Utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej 
zapewnia pompownia II stopnia. Eksploatacja studni odbywa się w ramach pozwolenia 
wodnoprawnego, które zezwala na pobór wód w ilościach nie przekraczających: Qmaxh 
= 140m3/h, Qśrd = 2170m3/h. 
Ujęcie wody "Jagiellońska" posiada decyzję ustalającą strefę bezpośrednią, znak: 
LU.ZUZ.3.4100.268.3.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r. wydaną przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu. 

2) Ujęcie wody "Wiślana", położone jest w Dęblinie przy ul. Wiślanej w zachodniej części 
miasta. Ujęcie wybudowano w latach 1962/63. Obecnie ujęcie składa się ze studni 
głębinowej podstawowej S2 i studni głębinowej awaryjnej S3, wraz z urządzeniami 
służącymi do wydobywania, uzdatniania, magazynowania i przetłaczania wody. 
Proces oczyszczania i dezynfekcji wygląda tak samo jak w przypadku ujęcia wody 
"Jagiellońska". Eksploatacja studni odbywa się w ramach pozwolenia wodnoprawnego 
znak: OSK.6223/2/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. wydaną przez Starostę Ryckiego, które 
to zezwala na pobór wód w ilościach nie przekraczających: Qmaxh = 35m3/h, 
Qśrd = 635m3/h. 

W strefie bezpośredniej ochrony na terenie ujęć wody obowiązują następujące zakazy 
i nakazy: 

- użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęć wody; 
- odprowadzania wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostać się do 

urządzeń służących do poboru wody; 
- zagospodarowania terenu stref zielenią; 
- ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych na stałe 

przy urządzeniach do poboru wody; 
- szczelnego odprowadzania poza strefę ochronną ścieków z urządzeń sanitarnych. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka ujęć wody "Jagiellońska" i "Wiślana" nie jest 
wymagane utworzenie stref ochrony pośredniej na w/w ujęciach. 

Na terenie Gminy Stężyca znajduje się gminne ujęcie wody. Dla strefy ochronnej wykonano 
ocenę zagrożeń zdrowotnych dla ujęcia wód podziemnych (analiza ryzyka). 

2.7 Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących 
na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego 
ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 
obszarach. 

Teren Miasta Dęblin i Gminy Stężyca położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) nr 215 — „Subniecka Warszawska". 
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2.8 Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, 
zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego 
określony obszar za formę ochrony przyrody. 

Na terenie Miasta Dęblin oraz Gminy Stężyca zlokalizowane są następujące tereny objęte 
formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zmianami. Są to: 
- obszar NATURA 2000 PLB 140004 "Dolina Środkowej Wisły" - Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313), zmienione Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. w zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, 
poz. 1226). 

- pomniki przyrody: 

Nazwa formy ochrony przyrody: Pomnik przyrody dąb szypulkowy "Grot". 
Akt prawny uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody: Zarządzenie 
Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania 
za pomnik przyrody. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 1987 r. Nr 12, poz. 211). 
Obwód pnia: ok. 550 cm, wysokość: ok. 25 m. 

- Położenie administracyjne: województwo lubelskie, Miasto Dęblin, Osiedle 
Podchorążych, działka nr ewid. 4061/26 - obręb geodezyjny Nr 0001 Dęblin. Pomnik 
ten znajduje się w obszarze aglomeracji. 

Nazwa formy ochrony przyrody: Pomnik przyrody - aleja lip drobnolistnych.. 
Akt prawny uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody: Zarządzenie 
Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania 
za pomnik przyrody. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 1987 r. Nr 12, poz. 211). 
Aleja lip ciągnie się wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 801 Dęblin - Stężyca na odcinku 
ponad 2 km. 
Położenie administracyjne: województwo lubelskie, Miasto Dęblin, pas drogowy drogi 
wojewódzkiej Nr 801, działki nr ewid. 4290/1, 4290/2 - obręb geodezyjny Nr 0001 
Dęblin i działka Nr ewid. 244 - obręb geodezyjny Nr 0007 Michalinów w Dęblinie. 
Część alei znajduje się w granicach obszaru aglomeracji Dęblin (odcinek alei 
przylegający do Osiedla Wiślana). 

- obszary chronionego krajobrazu: 

W odległości ok. 0,6 km w kierunku południowym i 1 km od granicy obszaru 
Aglomeracji Dęblin w kierunku wschodnim zlokalizowany jest Obszar Chronionego 
Krajobrazu "Pradolina Wieprza". 
Akt prawny o utworzeniu obszaru: Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 
26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 
14). 
Inne akty prawne dot. w/w obszaru: 

• Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 r. 
w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11, poz. 
166); 

• Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. 
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 24 marca 2006 r. 
Nr 59, poz. 1151). 
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Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza" wynosi 33 159 
ha. Łączy się z doliną Wisły. Ma znaczenie jako korytarz ekologiczny. Położony 
w północnej części województwa lubelskiego, obejmując dolinę rzeki Wieprz. 

- użytki ekologiczne: 

W odległości ok. 2,2 km w kierunku wschodnim od granicy Aglomeracji Dęblin 
zlokalizowany jest użytek ekologiczny. 
Akt prawny o utworzeniu obszaru: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego 
z 20.02.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2004 r. Nr 47, poz. 945). 
Rodzaj użytku: torfowisko. Opis wartości przyrodniczej: obszar torfowisk i łąk. 
Położenie administracyjne: województwo lubelskie, Miasto Dęblin, działka nr ewid. 
4243 - obręb geodezyjny Nr 0001 Dęblin. 

Macie j  Krygrowsk i  
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/235/2020 
Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. 

119,0A1 

9718006- -5718000! 

Nadwiślink; 

(6000 * 

®»W1S000 5715000? 

"CPrŹełw•Ś&& ' „ 1'.x K«pa>r PtW«1Kl>^>,-k / 
'Stuslecijy ")lrfS«g^o3ifl> 

Zbyczyn 
012, 

571_40W £r~ <rs~ _J Obszar aglomeracji 

\/ Oczyszczalnia ścieków 

"1 Granice obszaru oczyszczalni ścieków 

Ujęcia wody 

Połączenia obszaru aglomeracji z oczyszczalnią 
Buttofc 

granice administracyjne 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach sieci NATURA 2000 

Opactwo 
,0,28 , 

NagómKfi iży^ 
571100(1-
Ipaclwo" 

1711000' 

PRZEWODNICZĄCY RADY Tl* 
Macie j  Krygrowski 


