
UCHWAŁA Nr …….…...2020 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia …. …... 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm. po uzgodnieniu z Dyrektorem 

Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Gołdap położoną w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie 

gołdapskim o równoważnej liczbie mieszkańców 16 371 (RLM) z oczyszczalnią ścieków w Gołdapi, 

obejmująca swym zasięgiem część miasta Gołdap, oraz miejscowości z terenu gminy Gołdap: Jurkiszki, 

część miejscowości Jabramowo, część miejscowości Kozaki, część miejscowości Kośmidry, część 

miejscowości Niedrzwica, część miejscowości Konikowo, część miejscowości Rostek, część miejscowości 

Wronki Wielkie, część miejscowości Marcinowo, część miejscowości Grabowo, część miejscowości 

Botkuny, część miejscowości Kolniszki. 

 

§ 2. Opis aglomeracji  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapach w skali 1:25000 

stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.  

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/50/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 

2014 r.  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołdap oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gołdap 

(Dz.Urz. Woj. War.- Maz. z 2015 r. poz. 379).  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.  

 

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

Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                 Wojciech Hołdyński 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr ….................……2020 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia …. …….. 2020 r. 

 

 

 

 

 

Opis aglomeracji Gołdap 

 

 

powiat 

gołdapski 

 

 

województwo 

warmińsko-mazurskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne uwarunkowania wyznaczenia aglomeracji Gołdap. 

1. Aglomeracja Gołdap zgodnie z definicją powinna obejmować teren, na którym zaludnienie lub działalność 
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane  
do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. 
 



2. Wydajność oczyszczalni ścieków powinna odpowiadać przynajmniej ładunkowi generowanemu  
na obszarze aglomeracji. 
 
3. Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. Jakość 
ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni powinna być zgodna z wymaganiami Prawa wodnego 
i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych  
do wód lub do urządzeń wodnych. 
 
4. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom 

obsługi.  

Zgodnie z wymaganiami prawa oraz interpretacją Komisji Europejskiej należy tak planować granice aglomeracji, 

aby w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią 

kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków 

komunalnych, a w uzasadnionych przypadkach usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków, 

zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska.  

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.) wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na 
podstawie art.87ust.1 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, 
oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji. 
 
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie 
art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być 
zmieniane.  
 

W związku z powyższym Burmistrz Gołdapi dokonał przeglądu obszaru i granic aglomeracji 
uwzględniając zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 
r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).  

Przeprowadzono weryfikację ilości stałych mieszkańców aglomeracji oraz osób czasowo 
przebywających na terenie objętym granicami aglomeracji Gołdap na dzień 31.10. 2020 r. oraz dokonano 
zmiany obszaru i granic aglomeracji.  

Przy wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Gołdap uwzględniono zasięg istniejącego systemu kanalizacji. 
Z terenu aglomeracji wyłączono miejscowości/ działki nieskanalizowane. Granice aglomeracji pokrywają się  
z granicami zasięgu istniejącego zbiorczego systemu zbierania, w celu zapewnienia blisko 100 % poziomu 
zbierania ścieków komunalnych siecią kanalizacyjną. Podłączenie działek wyłączanych z obszaru aglomeracji 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest niezasadne z przyczyn ekonomicznych z uwagi na rozproszoną 
zabudowę. Mieszkańcy obszarów wyłączonych z aglomeracji korzystać będą z indywidualnych systemów 
zbierania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków). 
 

1.Podstawowe informacje na temat aglomeracji. 

1.Nazwa aglomeracji:   Gołdap 
 
2.Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z  uchwałą Nr III/50/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołdap oraz 
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gołdap (Dz.Urz. Woj. War.-Maz. z 2015 r. poz. 379): 
17542 
 
3.Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 16371 
 
4.Gmina wiodąca w aglomeracji: Gołdap 
 
5.Gminy w aglomeracji: Gołdap 
 
6.Wykaz nazw miast i miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku 
załącznikiem graficznym: Gołdap, Jabramowo, Kozaki, Kośmidry, Niedrzwica, Konikowo, 
Rostek, Wronki Wielkie, Marcinowo, Grabowo, Botkuny, Kolniszki, Jurkiszki. 



 
7.Wykaz miejscowości/działek dołączanych do obszaru aglomeracji: 
działki położone w obrębie: 
- Kozaki m. Kolniszki Nr 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/8, 
- Kozaki m. Botkuny Nr 167/14,167/84.  
 
8.Wykaz nazw miejscowości/działek wyłączanych z obszaru aglomeracji:  
działki położone w obrębie: 
- Kozaki m. Botkuny Nr 148/2, 148/3, 148/4, 148/6, 149/2, 158/5, 158/22, 158/23, 218/15, 
218/14, 218/2, 218/1, 252, 3364/1,3364/2, 
- Kozaki m. Jabramowo Nr 129/8, 129/9, 129/82, 129/83, 129/84,  129/87, 129/88, 129/89, 129/90, 
129/91, 129/92, 129/97,                                                                                                                                
- Marcinowo m. Wronki Wielkie Nr 128/1, 134/32, 134/37, 134/38, 134/39, 134/40, 153/10, 153/11, 
153/12, 277/29,                                                                                                                                               
- Grabowo m. Grabowo Nr 75/2, 79, 85, 86, 87, 90, 92,                                                                             
- Bałupiany m. Niedrzwica Nr 206/5, 206/24, 206/27, 206/28, 206/36, 206/37, 206/40, 206/41, 
206/42, 206/43, 206/48, 206/50, 206/52, 206/53,                                                                                            
- Kośmidry m. Kośmidry Nr 42, 43, 44/1, 44/10, 257/3, 44/5, 44/7, 44/9, 44/6, 257/13, 257/5, 
257/28, 257/29, 257/26, 257/25, 254/120, 257/24, 254/119, 254/118, 257/22, 257/16, 257/19, 257/20, 
257/21, 262/2, 264, 263, 265/10, 265/11, 265/18, 267/28, 267/27, 265/15, 265/17, 266/1, 266/3, 
265/19, 265/20,                                                                                                                                           
- Gołdap 2 m. Gołdap Nr  593, 594, 595, 811/4, 811/1, 819, 810/2, 810/1, 807, 808, 809,  806/1, 
806/3, 805/1, 804/4, 806/4, 805/2, 804/1, 803/3, 803/2, 803/1, 816/1, 816/2, 816/6, 816/7, 816/3, 
816/4, 817/2, 817/3, 817/4, 817/5, 818/1, 818/2, 827/2, 827/3, 604/2, 606/13, 606/27, 605, 606/31, 
606/32, 606/33, 606/34, 606/35, 606/36, 606/37, 606/8, 606/39, 606/23, 606/22, 606/21, 606/40, 
606/41, 760, 761, 759, 758/1, 758/3, 758/5, 758/6, 758/7, 758/8, 757, 756, 1484, 754, 752/2, 752/7,  
927, 934/1, 1374, 833, 849/4, 849/3, 849/5, 849/6, 849/7, 844/3, 844/4, 844/ 5, 844/ 6, 844/7, 844/8, 
848/6, 848/3, 848/4, 848/5, 1497/4, 1497/5, 1497/7, 1497/6, 1497/8, 1497/9, 845/1, 845/3, 845/4, 
846/1, 846/5, 846/6, 846/4, 847/6, 846/3, 847/5, 847/3, 847/4, 852/6, 852/3, 852/7, 852/5, 852/8, 
852/9, 1440/1, 1440/3, 1440/4, 1439/3, 1439/5, 1439/6, 1439/7, 1439/8, 1439/9, 1439/10, 1439/11, 
1439/12, 1439/13, 1439/14, 851/3, 851/5, 851/6, 851/7, 851/8, 851/9, 851/10, 851/11, 851/12,  
851/13, 850/1, 850/2, 1498/6, 1498/5, 1498/3, 1498/4,                                                                                    
- Gołdap 1 m. Gołdap Nr 1966/11, 1966/3, 1966/4, 1966/5, 1966/6, 1966/7, 1966/8, 1966/19, 
1966/10, 1696, 79/5, 76/4, 77,                                                                                                                                        
- Jabłońskie m. Rostek Nr 133/1; 133/6; 133/7; 133/8; 133/12; 133/65; 133/67; 133/68; 133/69; 
133/70; 133/71; 133/22; 133/20; 133/78; 133/71; 133/72;  133/76; 133/75; 133/74; 133/17; 133/16; 
133/79;  133/80;  133/23; 133/24;133/25; 133/26; 133/27; 133/28; 133/11; 133/66; 133/77,                     
- Konikowo m. Konikowo 67/23, 67/24, 67/11, 67/22, 67/25, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 
67/19, 67/27.    

9.Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Gołdap 

 

2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap 

(§ 3 ust. 1 rozporządzenia) 

 

1. Uchwała nr XXX/225/98 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 06 kwietnia 1998 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy 

Gołdap (Dz. U. Woj. Suwalskiego   1998 r. nr 24, poz.137).                                                                                 

2. Uchwała Nr XX/174/96 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Gołdapi, w ciągu drogi krajowej 657 

wraz z terenami przyległymi  (Dz. U. Woj. Suwalskiego z 1997r. Nr 7, poz.46).    

3. Uchwała nr XLII/228/02 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicami 

Warszawską i Wileńską oraz ogrodami działkowymi „Przyszłość” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2002 r. Nr73, 

poz.1118).                                                                                                   



 4. Uchwała nr XLII/229/02 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  kwartału miasta Gołdap , ograniczonego ulicą 

Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2002 r. Nr 73, poz.1119). 

 5. Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem 

Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki  Gołdapy, południową granicą 

działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 

280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno - zachodnią granicą działki nr 1978, południową granicą 

działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  z 2015 r. , poz.2216).                                        

6. Uchwała nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą 

Konstytucji 3 Maja, projektowaną obwodnicą Gołdapi a ulicą Polną (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  z 2009 r. Nr 26, 

poz.480).                                                                               

7.Uchwała nr LI/321/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Gołdap położonego między obwodnicą 

Gołdapi, ulicą Wojska Polskiego, projektowaną ulicą łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Osiedle I, ulicą Osiedle 

I i ulicą Konstytucji 3 Maja (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  z 2010 r. Nr 184, poz.2341).                                                                                                                                                     

8. Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia  Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap -  zmienione 

Zarządzeniem Zastępczym z 31.05.2019 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak sprawy: IGR-

I.742.117.3.2019.                                                                                                                     

9. Uchwała nr LXVI/411/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi 

ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską  (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  z 2018 r. , 

poz.5031). 

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy siei 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  

(§ 4 ust. 1 pkt.1 lit. a rozporządzenia)  

 

3.1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej 

   długość sieci ogółem  - 96,20 km w tym: 
   sieć sanitarna grawitacyjna – 46,10 km 
   sieć sanitarna tłoczna – 39,10 km 

   sieć ogólnospławna grawitacyjna – 11,00 km 

 

3.2. Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) 

Nie planuje się budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym nie wylicza się 

wskaźnika koncentracji. 

3.3. Informacja na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczbie stałych mieszkańców 

aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez 

sieć kanalizacyjną 

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

(km) 

Liczba RLM korzystających z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej 

RLM   

(kol 4 + kol 5 



Liczba stałych 

mieszkańców* 

Liczba osób 

czasowo 

przebywających 

na terenie 

aglomeracji** 

Przemysł 

+ kol 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sanitarna 

grawitacyjna 
46,10 

15022 1050 156 16228 

2 Sanitarna tłoczna 39,10 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
11,00 

4 
Ogólnospławna 

tłoczna 
0,00 

Razem 96,20 15022 1050 156 16228 

 

* Zgodnie z § 1 pkt. 5) Rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.  
w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji poprzez stałych mieszkańcach aglomeracji 
rozumie się liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy 
 
** Zgodnie z § 1 pkt. 3) Rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.  
w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji poprzez osoby czasowo przebywających  
w aglomeracji rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji; 
 
Stopień skanalizowania aglomeracji: 
W aglomeracji Gołdap poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi wynosi 99,1 % Pozostali 
mieszkańcy aglomeracji korzystają z innych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe, 
zbiorniki bezodpływowe). 
 

 

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku 
aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której 
aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków  
(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit b rozporządzenia) 

 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Gołdapi  

Typ oczyszczalni: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), 

fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Żeromskiego 61, 19-500 Gołdap, dz. Nr 265/5, 265/6, obręb 

Kośmidry 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):87 615-02-18, oczyszczalnia@pwik.goldap.pl 

Współrzędne geograficzne: N 54,3092,  E 22,2714 (współrzędne określono przy pomocy internetowego 

lokalizatora GPS http://bit.ly/LokalozatorGPS, zgodnie z instrukcją do sprawozdania KPOŚK) 

Na terenie aglomeracji Gołdap nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków. 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska:  

Decyzja znak: BiOŚ.6241.23.2016 r., wydana przez Starostę Gołdapskiego, data ważności: 19.09.2026 r. 

Przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

http://bit.ly/LokalozatorGPS


 średnia [m3/d]: 2280 

 maksymalna godzinowa [m3/h]: 228 

 maksymalna roczna [m3/rok]: 832 200 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 19 000 

 

Wydajność oczyszczalni ścieków zapewnia możliwość przyjęcia wszystkich ścieków z terenu aglomeracji. 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi  

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m3/r]: 739,8 

Ścieki dowożone [tys. m3/r]: 3,3 

Średnie obciążenie oczyszczalni [tys. m3/r]: 743,1 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [tys.m3/rok]: 743,1 

Wyłączenie miejscowości/działek wskazanych w pkt. 1 z obszaru  aglomeracji nie spowoduje  zmiany ilości 

ścieków dopływających siecią kanalizacyjną, ponieważ miejscowości/działki wyłączane z aglomeracji nie  

są objęte siecią kanalizacji sanitarnej. Zmniejszeniu ulegnie jedynie ilość ścieków dowożonych. 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość (średnioroczna z 

pomiarów) 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 253,34 Dane z KPOŚK 2019 

ChZTCr [mgO2/l] 760,42 Dane z KPOŚK 2019 

Zawiesina ogólna 

[mg/l] 
198,09 Dane z KPOŚK 2019 

Fosfor ogólny [mgP/l] 10,94 Dane z KPOŚK 2019 

Azot ogólny [mgN/l] 85,83 Dane z KPOŚK 2019 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

Wskaźnik 
Wartość lub % redukcji zgodnie  

z pozwoleniem wodnoprawnym 

Wartość  

(średnioroczna z 

pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 15 3,26 

ChZTCr [mgO2/l] 125 37,67 

Zawiesina ogólna 

[mg/l] 
35 4,56 

Fosfor ogólny [mgP/l] 2 1,29 

Azot ogólny [mgN/l] 15 11,47 



 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym jest rzeka Gołdapa w 
km 60+988 

Współrzędne geograficzne wylotu: N 54,3108, E 22,2664 (współrzędne określono przy pomocy internetowego 

lokalizatora GPS http://bit.ly/LokalozatorGPS, zgodnie z instrukcją do sprawozdania KPOŚK) 

Informacja dot. końcowego punktu zrzutu  

- Nie dotyczy, gdyż aglomeracja posiada oczyszczalnię ścieków, do której odprowadzane są ścieki z terenu 

aglomeracji. 

 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub 

modernizacji oczyszczalni: 

W 2019 r. została zakończona modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie 

gospodarki osadowej. Na przestrzeni najbliższych lat planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej  

na oczyszczalni, w związku z faktem, że urządzenia służące oczyszczaniu ścieków zużywają bardzo dużo 

energii. Ponadto niezbędna może okazać się rozbudowa oczyszczalni ze względu na rozwój Dzielnicy 

Uzdrowiskowej zlokalizowanej przy Zakładzie Przyrodoleczniczym nad jeziorem Gołdap. W wyniku planowanej 

rozbudowy Dzielnicy Uzdrowiskowej zwiększy się znacznie ilość ścieków dopływających do oczyszczalni,  

co może uniemożliwić uzyskanie wymaganego w pozwoleniu wodnoprawnym stopnia usuwania azotu i fosforu 

ze ścieków. 

 

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej  

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit c rozporządzenia) 

 

5.1. Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 

oraz skład jakościowy tych ścieków. 

 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 2036 

                                  w tym: 2036 – ścieki dopływające i dowożone taborem, 

                                                 

(Dane z okresu 01.01.2019-31.12.2019) 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 253,34  

ChZTCr [mgO2/l] 760,42  

Zawiesina ogólna [mg/l] 198,09  

Fosfor ogólny [mgP/l] 10,94  

Azot ogólny [mgN/l] 85,83  

 

 

http://bit.ly/LokalozatorGPS


5.2. Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d:  

Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków: 2280 m3/d 

5.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady 

do systemu kanalizacji zbiorczej.  

Na terenie aglomeracji nie ma dużych zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki przemysłowe  
do kanalizacji sanitarnej. Ścieki przemysłowe stanowią zaledwie około 1% ogółu ścieków. W obrębie 
aglomeracji nie ma zakładów, z których do kanalizacji odprowadzane byłyby ścieki o parametrach znacznie 
odbiegających od ścieków komunalnych. Ścieki przemysłowe odprowadzane są przez zakłady usługowe takie 
jak piekarnie, pralnia, myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe. 
 
 

Ilość ścieków przemysłowych 7 431 m3/rok odprowadzanych do kanalizacji to 20,36 m3/d 

(dane za okres 2019r). 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby [g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 460,00 9 366 

 

− RLM przemysłu jest to wartość ładunku zanieczyszczeń oznaczonego po przeliczeniu na ładunek 

substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego 

zapotrzebowania tlenu BZT5 w ilości 60 g tlenu na dobę i wynosi  

 

RLM = dobowa objętość ścieków [m3/d] x średnie BZT5 [g O2/m]] / 60 [g O2/m] 

 

− RLM przemysłu  = 156 

 
5.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.  
 
Na terenie aglomeracji nie występują zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do systemu kanalizacji 
zbiorczej. 
 

5.5. Uzasadnienie określonej równoważnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji. 

Przy określaniu równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów  

i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r.poz. 1586) uwzględniono ścieki pochodzące od: 

 stałych mieszkańców aglomeracji (gdzie: 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi 

aglomeracji) – 15 165 RLM 

 pochodzące z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt. 2 

ustawy Prawo wodne tj. ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako 

wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę ) – 

156 RLM 

 od osób czasowo przebywających w aglomeracji gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 

1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu – 1 050 RLM 

 



RLM aglomeracji obejmuje: 

RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej: 

− Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 15 022 

− Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej: 1 050 

− RLM przemysłu: 156 

RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym:  

− Liczba stałych mieszkańców na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów 

prowadzonych przez gminę: 72 

− Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie 

rejestrów prowadzonych przez gminę: 0 

− RLM przemysłu: 0 

 

RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków: 71 

OGÓLNA WIELKOŚĆ AGLOMERACJI 16 371 RLM:  

RLM korzystających z systemu kanalizacji zbiorczej / RLM aglomeracji x 100%  

= 16 228/16 371 x 100% = 99,1 % 

 

W aglomeracji Gołdap poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi wynosi 99,1%. Pozostali 

mieszkańcy aglomeracji korzystają z innych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe, 

zbiorniki bezodpływowe) – 0,9%. 

 

5.6. Informacja o ilości 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. 

Prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzone 

są kontrole mieszkańców w celu zapobiegania przelewaniu się zebranych nieczystości a co za tym idzie 

przenikanie do gleby zanieczyszczeń. Gmina Gołdap nie planuje żadnych zamierzeń inwestycyjnych  

w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania na terenie aglomeracji.  

 

Ilość zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji wynosi 31 szt. 

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 30 szt. 

 

Ilość ścieków generowanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków (przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, zbiorniki bezodpływowe) wynosi 3,8 tys. m3/rok (Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2019 r.) 

 

 



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

lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 

terenach. 

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit d rozporządzenia 

 

Na terenie aglomeracji Gołdap znajduje się 1 ujęcie wody podziemnej wraz z wyznaczonymi 
strefami ochrony: 
 
Ujęcie wody Gołdap 

Lp 
Nazwa 

ujęcia 

Nr działki 

geodezyjnej 
Nr studni 

Współrzędne geograficzne 
Strefa ochrony 

bezpośredniej szerokość 

(hddºmm´ss.s") 

długość 

(hddºmm´ss.s") 

1. Gołdap 700/7 SW 1A 54º18´43" 22º18'40" 

tak 

700/7 SW 2A 54º18´47" 22º18'44" 

697/20 SW 2B 54º19´31" 22º18´39" 

700/7 SW 3A 54º18´36" 22º18´46" 

700/6 SW 3B 54º18´34" 22º18´46" 

700/7 SW 4 54º18´23,5" 22º18´46" 

700/7 SW 5 54º18´34" 22º18´42" 

683/1 SW 6 54º18´36" 22º18´42" 

 
Strefa ochronna dla ujęcia wody podziemnej w Gołdapi została ustanowiona na podstawie 
Rozporządzenia Nr 7/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2008 r., nr 76,poz. 4660). 
 
Postanowienia: 
§ 1. Ustanawia się strefę ochronną dla miejskiego ujęcia wody podziemnej w miejscowości 
Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującego pięć studni 
oznaczonych numerami: 1A, 2, 4, 5 i 6. 
§ 2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony: 
1) bezpośredniej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 
2) pośredniej , określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
§ 3. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje: 
1) dla studni nr 1A i nr 2 zlokalizowanych na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 
700/7 obszar dookoła poszczególnych studni w kształcie okręgu o promieniu 10 m, 
2) dla studni nr 4 i nr 5 zlokalizowanych na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 
700/7 obszar dookoła poszczególnych studni w kształcie kwadratu o boku 20 m, 
3) dla studni nr 6 zlokalizowanej na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 683/1 
obszar dookoła studni w kształcie kwadratu o boku 20 m. 
§ 4. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej wprowadza się następujące zakazy, nakazy  
i ograniczenia: 
1) zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody; 
2) teren należy zagospodarować zielenią; 
3) należy odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich  
do urządzeń służących do poboru wody; 
4) ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń do poboru wody, należy odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej; 
5) przebywanie na terenie ochrony bezpośredniej osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
do poboru wody należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb. 
2. Teren ochrony bezpośredniej przy każdej ze studni, należy ogrodzić i oznakować tablicami 
zawierającymi informację o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych; 
§ 5. 1. Teren ochrony pośredniej obejmuje działki gruntu określone w wykazie numerów działek, 
stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia. 



2. Granica terenu ochrony pośredniej przechodzi przez punkty charakterystyczne w terenie oraz 
granice działek. 
Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 
§ 6. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest wykonywanie następujących robót  
i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia: 
1) wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi; 
2) rolnicze wykorzystanie ścieków; 
3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych; 
4) budowanie dróg publicznych oraz torów kolejowych, z wyłączeniem remontów i modernizacji 
istniejących dróg i torów kolejowych; 
5) wykonywanie robót melioracyjnych; 
6) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt; 
7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)), a także rurociągów do ich transportu; 
8) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne  
i obojętne oraz obojętnych; 
9) urządzanie parkingów samochodowych i myjni pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem 
parkingów samochodowych i myjni pojazdów mechanicznych zlokalizowanych na trwałych 
nawierzchniach, z których wody wprowadzane do wód lub ziemi spełniają warunki zawarte  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U.  Nr 137, poz. 984); 
10) urządzanie obozowisk oraz kąpielisk; 
11) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, z wyłączeniem modernizacji i rozbudowy 
przedmiotowego ujęcia; 
12) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych; 
13) wydobywanie kopalin; 
14) wykonywanie odwodnień budowlanych. 
2. Teren ochrony pośredniej należy oznaczyć w punktach przecięcia się jego granic ze szlakami 
komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu tablicami informacyjnymi  
o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody, przedstawionymi w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 
OPIS PRZEBIEGU GRANICY TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ MIEJSKIEGO UJĘCIA 
WODY PODZIEMNEJ W GOŁDAPI. 
Przebieg granicy strefy ochronnej w terenie pośrednim ujęcia miejskiego w Gołdapi przedstawia 
się następująco: 
Od punktu konturowego nr 1 (punkt styczności działek 668/1 - ul Lipowa i 672, przy rzece 
Gołdapa), wzdłuż granicy działek 668/1 i 672, do punktu konturowego nr 2 (punkt styczności 
działek 672 i 671/1 przy ul. Lipowej). Następnie wzdłuż granicy działek, początkowo 672 i 671/1, 
później działek 672 i 671/8, do punktu konturowego nr 3 (po wschodniej stronie ul. Słonecznej). 
Od punktu konturowego nr 3, wschodnim skrajem ul. Słonecznej, do punktu konturowego  
nr 4 (punkt styczności działek 697/21 i 1473, przy ul. Słonecznej). Następnie wzdłuż granicy 
działek 697/21 i 1473, a następnie 1473 i 697/13, do punktu konturowego nr 5 (przy ul. 
Paderewskiego). Od punktu konturowego nr 5, wzdłuż północnego skraju ulicy Paderewskiego, do 
punktu konturowego nr 6 (punkt styczności działek 697/9 i 697/17 przy ul. Paderewskiego). Potem 
przez ulicę Paderewskiego, do punktu konturowego nr 7 (punkt styczności działek: 908/1 - ul. 
Księdza Popiełuszki i 909/1) przy ul. Paderewskiego. Następnie wschodnim skrajem ulicy Księdza 
Popiełuszki, do punktu konturowego nr 8 (punkt styczności działek 908/1 i 910/25) przy ulicy Armii 
Krajowej. Od punktu konturowego nr 8, północnym skrajem ulicy Armii Krajowej, do punktu 
konturowego nr 9 (punkt styczności działek 914/1 i 921). Od tego punktu, wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr 921 do działki nr 923/1 - punkt konturowy nr 10. Następnie wzdłuż granicy 
działek 921 i 923/1, do punktu konturowego nr 11 (punkt styczności działek 921 i 923/1 - przy ul. 
Reymonta). Potem zachodnim skrajem ulicy Reymonta, do punktu konturowego nr 12 (punkt 
styczności działek 923/2, 924 - ul. Reymonta i 923/3). Od tego punktu, do punktu konturowego nr 
13 (punkt styczności działek 924, 763/3 i 923/3). Następnie wzdłuż granicy działek 923/3 i 763/3, 
do punktu konturowego nr 14 (punkt styczności działek 923/3, 763/3 i 763/5). Potem wzdłuż 
granicy działek 763/3 i 763/5, do punktu konturowego nr 15 (północno-wschodni róg działki nr 
763/5). Od tego punktu, w linii prostej do punktu konturowego nr 16 (punkt styczności działek 779  
i 780), po wschodniej stronie bezimiennego cieku powierzchniowego. Następnie wschodnim 
brzegiem tego cieku, aż do rzeki Gołdapv - punkt konturowy nr 17. Od punktu konturowego nr 17, 
wzdłuż południowego brzegu rzeki Gołdapy, do punktu konturowego nr 1. 



 
Wszystkie zakazy i nakazy są zrealizowane. 
 

 

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zawierająca oznaczenie 

aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 

obowiązujące na tych obszarach. 

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit e rozporządzenia)  

 

-nie dotyczy. Na terenie aglomeracji Gołdap nie występują obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych. 

8. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu 

prawnego 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.  

(§ 4 ust. 1 pkt. 1 lit f rozporządzenia)  

 

Na obszarze aglomeracji Gołdap występują tereny objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), tj.: 
1. Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich - ustanowiony rozporządzeniem nr 39 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.                                                            
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 71,poz.1365). 
2. Obszar Chronionego Krajobrazu Grabowo - ustanowiony rozporządzeniem nr 23 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.                                                                        
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70,poz.1339). 
3. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy - ustanowiony rozporządzeniem 
nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.                    
Nr 108,poz.1831). 
4. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki - ustanowiony rozporządzeniem nr 22 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.                                                   
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70,poz.1338). 
5. Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej - ustanowiony rozporządzeniem nr 30 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r.                                                   
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70,poz.1346).  
6. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej  - ustanowiony rozporządzeniem nr 35 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r.                                                                            
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 140,poz.1647). 
7. Zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Gołdapska Struga”- ustanowiony rozporządzeniem         

nr 132 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 1999 r.                                               

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 46,poz.866) plus uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Miejskiej w 

Gołdapi z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

Gołdapska Struga (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz.4713).                                                                                                                                    

8. Pomniki przyrody:                                                                                                                                                                 

- dąb 1 szt., Gołdap, Plac Zwycięstwa (Park Miejski),                                                                                                                                                                                            

- dąb szypułkowy 1 szt., Gołdap, ul. Malarska,                                                                                                          

- dąb szypułkowy 1 szt., Gołdap, ul. Paderewskiego,                                                                                               

- grupa drzew jarzębów szwedzkich, ul. Tadeusza Kościuszki (Park osiedlowy),                                                      

- dąb szypułkowy 1 szt., Gołdap, ul. Armii Krajowej. 

 
 
 


