UCHWAŁA NR 412/XXIII/2016
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 14 października 2016 r.
dotycząca wydania opinii w sprawie projektu Aktualizacji Planu obszaru Aglomeracji Płock
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.
446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
2015 r., poz. 469 ze zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642, 2295; z 2016 r. poz. 352, 1250) Rada Miasta
Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt Aktualizacji Planu obszaru Aglomeracji Płock, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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CZĘŚĆ OPISOWA

1.

WPROWADZENIE

1.1.

Przedmiot opracowania

Aglomeracja Płock została wyznaczona w roku 2006 rozporządzeniem Wojewody
Mazowieckiego Nr 10 z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. z dnia 10 lipca 2006 r. Nr 131,
poz. 4283). Granice obszaru aglomeracji pokrywały się z granicami administracyjnymi miasta
Płocka. Wielkość aglomeracji została ustalona na 160 000 RLM.
1 lipca 2010 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 137, poz. 922) i na tej
podstawie przystąpiono do zmiany obszaru Aglomeracji Płock. Po przeprowadzeniu
aktualizacji planu obszaru aglomeracji Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę
Nr 123/11 z dnia 5 września 2011 roku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji
Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock, która aktualnie obowiązuje.
Obowiązująca Aglomeracja posiada wielkość równoważnej liczby mieszkańców
126 901 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Maszewo, gmina Stara
Biała.
Z uwagi na zmiany w liczbie ludności Płocka zamieszkujących na terenach objętych
aglomeracją, zmiany planów inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej
oraz zmiany przepisów, przystąpiono do weryfikacji planu obszaru Aglomeracji Płock w celu
aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Płock zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami
w zakresie gospodarki ściekowej.
Szczegółową charakterystykę Aglomeracji Płock w zweryfikowanych granicach
przedstawiono w dalszej części opracowania.

1.2.

Cel i zakres opracowania

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie
Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo
Środowiska, a następnie zatwierdzony przez rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy
program oczyszczania ścieków komunalnych, (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby
osiągnąć wymagane efekty ekologiczne.
Program ten dotychczas został czterokrotnie zaktualizowany.
Ostatnia aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków została
przeprowadzona w 2015 r. (AKPOŚK 2015) i zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
21 kwietnia 2016 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie
budowy, rozbudowy lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni
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ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji dla wywiązania się ze zobowiązań
wobec Unii Europejskiej.
Opracowanie niniejszego dokumentu Aktualizacji planu obszaru Aglomeracji Płock
ma na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zweryfikowania wielkości, obszaru
i granic Aglomeracji Płock w celu ponownego wyznaczenia Aglomeracji Płock oraz
zweryfikowanie zapisów dotyczących wielkości Aglomeracji Płock w dokumencie KPOŚK
w trakcie jego kolejnej (V) aktualizacji.
W związku z aktualną sytuacją w zakresie gospodarki ściekowej na terenie miasta
Płocka zaistniała konieczność przeprowadzenia weryfikacji obszaru i granic Aglomeracji
Płock w oparciu o nowe uwarunkowania oraz wytyczne w zakresie wyznaczania aglomeracji.
Aktualizacja planu obszaru Aglomeracji Płock wyznaczona została zgodnie z definicją
aglomeracji zawartą w art. 43 ust. 2 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015
poz. 469 ze zm.). Do sporządzenia aktualizacji posłużyły również przepisy Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dn. 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995).
Wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji sporządzono także w oparciu o:
1. „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowane przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Ministerstwo Środowiska w lipcu 2014 roku.
2. „Poradnik dotyczący gospodarki ściekowej w kontekście wykonania Krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych”.
3. „Terminy i definicje w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)”.
4. IV AKPOŚK (AKPOŚK 2015) zatwierdzoną przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia
2016 r.
5. Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych, opublikowaną prze KZGW w marcu
2016 roku wraz z aktualizacją.
Propozycja planu Aglomeracji obejmuje:
1. część opisową zawierającą informacje o:
a) wielkości zweryfikowanej RLM stanowiącej sumę RLM pochodzących od stałych
mieszkańców aglomeracji, RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji
oraz RLM pochodzące z przemysłu – RLM rzecz aglomeracji;
b) lokalizacji i informacji o oczyszczalni ścieków funkcjonującej na terenie
Aglomeracji;
c) rodzaju oraz przepustowości oczyszczalni ścieków;
d) planowanych modernizacjach lub rozbudowie oczyszczalni ścieków;
e) informacji o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na
terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym;
f) przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do
budowy sieć kanalizacyjną;
g) ilości i składzie ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do
systemu kanalizacji zbiorczej;
h) długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej;
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liczbie stałych mieszkańców aglomeracji oraz liczbie osób czasowo
przebywających w aglomeracji (liczba zarejestrowanych łóżek noclegowych)
obecnie obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną;
liczbie stałych mieszkańców aglomeracji oraz liczbie osób czasowo
przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci
kanalizacyjnej;
wartości wskaźnika długości sieci na terenie Aglomeracji, który określa słuszność
i zasadność przeprowadzenia inwestycji.

2. część graficzną zawierającą:
a) oznaczenie granic obszaru Aglomeracji Płock - obszaru przewidzianego do
objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej na mapie w skali 1:10 000;
b) oznaczenie znajdującej się na terenie Aglomeracji oczyszczalni ścieków
komunalnych, do której odprowadzane są ścieki komunalne (oczyszczalnia
ścieków obsługująca obszar aglomeracji);
c) oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z rejestru granic;
d) oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze
zm.);
e) określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej.
Propozycja planu Aglomeracji sporządzona została z wykorzystaniem urzędowych
map topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT) pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie oraz map zasadniczych pozyskanych z Urzędu Miasta Płocka.

1.3.

Podstawy opracowania

Podstawą prawną realizacji dokumentu jest umowa nr 7/WRM.VII/Z/407/2016 z dnia
03.03.2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku reprezentowaną przez:
Jacka Terebusa - Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji a Joanną MasiotaTomaszewską prowadzącą działalność na podstawie wpisu do CEiDG działającą pod nazwą
Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska na opracowanie dokumentu pn. Aktualizacja
planu obszaru Aglomeracji Płock.
Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest zasadność techniczna
i ekonomiczna budowy sieci kanalizacji zbiorczej na danym obszarze, przy czym wskaźnik
koncentracji obliczony jako stosunek przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy
sieć kanalizacyjną liczby mieszkańców aglomeracji do długości tej sieci, doprowadzającej
ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych nie
może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci, a w uzasadnionych przypadkach
90 mieszkańców na 1 km sieci.
Opracowując projekt planu aglomeracji uwzględniono wszystkie informacje
wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995).
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Podstawami prawnymi niniejszego opracowania są następujące ustawy oraz akty
wykonawcze:
1. Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze
zm.).
2. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.).
3. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995).
5. Uchwała Nr 123/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011
roku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej
aglomeracji Płock.
Wytyczne, programy i opracowania, na podstawie których wyznaczono nowy obszar
i granice Aglomeracji Płock:
1. „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowane przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Ministerstwo Środowiska w lipcu 2014 roku.
2. „Poradnik dotyczący gospodarki ściekowej w kontekście wykonania Krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych”.
3. „Terminy i definicje w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)”.
4. IV AKPOŚK (AKPOŚK 2015) zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia
2016 r.
5. Mapa drogowa dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych, opublikowaną prze KZGW w marcu
2016 roku wraz z aktualizacją.
Materiały źródłowe i dokumenty, które wykorzystano przy wyznaczaniu nowego
obszaru i granic Aglomeracji Płock pozyskane bezpośrednio od zleceniodawcy:
1. Uchwała Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka.
2. Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego:
 Uchwała Nr 619/XLIII/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie
zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedli mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki w Płocku,
 Uchwała Nr 1073/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych
zawartych pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Batalionu „Parasol”, Batalionu „Zośka”,
Wyszogrodzką na Osiedlu Podolszyce Północ w Płocku,
 Uchwała Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki
wraz z Ośnicą w Płocku,
 Uchwała Nr 1041/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ul. Zubrzyckiego w Płocku,
 Uchwała Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ
w Płocku,
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Uchwała Nr 436/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki
Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku,
Uchwała Nr 529/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku,
Uchwała Nr 855/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku
pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału
przeciwpowodziowego rzeki Słupianki,
Uchwała Nr 88/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ul. Żyznej w Płocku,
Uchwała Nr 89/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu
Podolszyce Północ w Płocku,
Uchwała Nr 90/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu
Podolszyce Południe w Płocku,
Uchwała Nr 91/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Wyszogrodzkiej
na odcinku Centrum Handlowo-Usługowego w Płocku,
Uchwała Nr 347/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku,
Uchwała Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe
w Płocku,
Uchwała Nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy
Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe
w Płocku,
Uchwała Nr 603/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Graniczna”
w Płocku,
Uchwała Nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku,
Uchwała Nr 82/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 86
położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka,
Uchwała Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów
Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych
miasta Płocka,
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Uchwała Nr 530/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy
ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku,
Uchwała Nr 858/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych
zawartych pomiędzy ulicami Łukasiewicza, Gałczyńskiego i Miodową w Płocku,
Uchwała Nr 257/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami Gwardii Ludowej, Wiejską, rzeką Brzeźnicą i stadionem Petrochemii
w Płocku,
Uchwała Nr 414/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami C.K. Norwida, A. Asnyka, J. Słowackiego i K.I. Gałczyńskiego w Płocku,
Uchwała Nr 1033/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską,
Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku,
Uchwała Nr 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku,
Uchwała Nr 602/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska Targowa” w Płocku,
Uchwała Nr 859/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny”
w Płocku,
Uchwała Nr 166/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku
pomiędzy: torami stacji kolejowej, ul. Otolińską i ul. Chopina,
Uchwała Nr 822/LIV/97 Rady Miasta Płocka z dnia 23 września 1997 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz
z odcinkiem ulicy Bielskiej w rejonie Starego średniowiecznego miasta oraz ulicą
Kwiatka w mieście Płocku,
Uchwała Nr 823/LIV/97 Rady Miasta Płocka z dnia 23 września 1997 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Stary Rynek wraz
z przyległymi ulicami w mieście Płocku,
Uchwała Nr 317/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja,
Uchwała Nr 832/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
u zbiegu ulic Polnej i Na Skarpie,
Uchwała Nr 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku,
Uchwała Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy,
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Uchwała Nr 437/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego
w Płocku,
Uchwała Nr 798/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy
ul. Dobrzyńską, ul. Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim
oraz ul. Parowa w Płocku,
Uchwała Nr 990/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
pomiędzy ulicami Maneżową, Saperską, Wyszogrodzką i Spółdzielczą,
Uchwała Nr 206/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
pomiędzy ulicami Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką i Saperską,
Uchwała Nr 531/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy
ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku,
Uchwała Nr 869/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-Spółdzielcza”
w Płocku,
Uchwała Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną, Różaną, Górną
i Imielnicką w Płocku,
Uchwała Nr 1098/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w rejonie ulic: Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku,
Uchwała Nr 694/XXXII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2000 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka dla
trasy rurociągu paliwowego relacji Płock - Ostrów Wielkopolski,
Uchwała Nr 833/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
przy ul. Granicznej,
Uchwała Nr 1067/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
pomiędzy ul. Otolińską, istniejącą linią kolejową, ul. Graniczną oraz granicami działek
nr 16/1, 16/2, 16/3,
Uchwała Nr 719/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku,
Uchwała Nr 641/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej,
Uchwała Nr 354/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku
przy ulicy Ciechomickiej.
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3. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych
z Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w miejscowości Maszewo do rzeki Wisły
(decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego PŚ.ZD.IV./WK/6292-48/10 z dnia
23.12.2010 r.).
4. Pozwolenia:
 Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.01.2015 r. o znaku:
WKŚ.I.6341.56.2014.AS – pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze
studni głębinowej K-5 (ujmującej wodę z piętra wodonośnego trzeciorzędowokredowego) zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B
w Płocku z przeznaczeniem na potrzeby komunalne miasta Płocka – ważna do dnia
20.01.2035 r.
 Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02.05.2007 r. znak: WGK.II.6210/10/2007
ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej – studni K5
zlokalizowanej na terenie SUW przy ul. Górnej 56B w Płocku – 2 m licząc od zarysu
budowli i urządzeń.
 Decyzja Prezydenta Miasta Płocka nr WKŚ-I.6341.55.2014.AS z dnia 20 stycznia
2015 r. na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych ze studni głębinowych Nr 4 i Nr 5 z przeznaczeniem na potrzeby
komunalne miasta Płocka, zlokalizowanych w Płocku – Górach w obrębie działek
o numerze ewidencyjnym 167/4 i 169/1.
5. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o numerach: 7/PG/2016,
57/PG/2015, 37/PG/2015, 36/PG/2015, 34/PG/2015, 10/PG/2015, 7/PG/2015,
6/PG/2014.
6. Sprawozdanie OS-5 z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich za 2015 r.
7. Uchwała Nr 567/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
przyjęcia dla Gminy – Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017.
8. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2016-2018 – przyjęty Uchwałą Nr 380/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30
sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia dla Gminy – Miasto Płock planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20162018.
9. Materiały i informacje Urzędu Miasta Płocka, w tym mapy zasadnicze obszaru Miasta
Płocka.
10. Materiały i informacje przekazane przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
11. Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów
płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11
sierpnia 2006 r. Nr 157, poz. 6151 z późn. zm).
12. Uchwała Nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 54, poz.1129).
13. Uchwałą Nr 999/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 54, poz. 1130).
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CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA
ORAZ NA TERENIE OBJĘTYM AGLOMERACJĄ

Miasto Płock położone jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, jest
miastem na prawach powiatu. Płock zajmuje obszar o powierzchni 88,04 km².
Stałych mieszkańców miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. było 117 663 osób,
natomiast czasowych mieszkańców wskazano 2 333 osób. Łączna ilość mieszkańców na
analizowanym terenie miasta Płock wynosi 119 996 mieszkańców.
Obszar miasta podzielony został naturalnym korytem rzeki Wisły na część
prawobrzeżną i lewobrzeżną.
Grunty obszaru miasta pod względem ewidencyjnym podzielone zostały na 16
obrębów ewidencyjnych. Obszar rzeki Wisły (stanowiący obręb ewidencyjny nr 11),
rozgranicza miasto na część lewobrzeżną i prawobrzeżną. Cztery obręby (nr 12, 14, 15 i 16)
położone są w lewobrzeżnej części miasta. Pozostałe obręby stanowią prawobrzeżną część
miasta Płocka.

Uwarunkowania przyrodnicze
W obrębie miasta zaznaczają się dwa typy krajobrazu: tarasów zalewowych,
przeważnie łąkowo-rolnych oraz nadzalewowych tarasów piaszczystych z wydmami,
przeważnie zalesionych.
Spośród form ochrony przyrody objętych ochroną na podstawie zapisów ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody na terenie miasta Płocka występują zarówno formy
wielkoobszarowe, takie jak obszary Natura 2000, jak i formy indywidualnej ochrony, takie jak
pomniki przyrody.
Na terenie miasta Płocka zlokalizowane są następujące obszarowe formy ochrony
przyrody:
 NATURA 2000 – obszary ptasie - PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – obszar
powołany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. Urz. 04.229.2313 z dnia
21.10.2014 r.),
 NATURA 2000 – obszary siedliskowe - PLH 140029 Kampinoska Dolina Wisły –
obszar wyznaczony w roku 2011 (Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających
się na kontynentalny region biogeograficzny, notyfikowana jako dokument nr C(2010)
9669)(2011/64/UE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 33, str. 146 z dnia
08.02.2011 r.).
 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu II - powołany Uchwałą Nr 163/XXVI/88
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony
krajobrazu w województwie płockim (Dz. Urz. Woj. Płockiego z 1988 r. Nr 11, poz.
106).
Obecnie obowiązujące rozporządzenie:
Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów
płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11
sierpnia 2006 r. Nr 157, poz. 6151 z późn. zm.).
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Zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Jar Rzeki Rosicy” – powołany Uchwałą Nr
998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2002 r. Nr 54, poz. 1129).
Zespół przyrodniczo- krajobrazowy „Jar Rzeki Brzeźnicy” – powołany Uchwałą Nr
999/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2002 r. Nr 54, poz. 1130).

W granicach administracyjnych Miasta Płocka znajduje się również otulina
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – powołanego Uchwałą nr XIX/70/79
Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku i Włocławku z dnia 5 kwietnia 1979 r. w sprawie
utworzenia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady
Narodowej we Włocławku Nr 4, poz. 22 z 2 maja 1979 r.). Granice obszaru GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego przylegają bezpośrednio do południowo-zachodniej
granicy administracyjnej miasta (nie wchodząc w obszar miasta), natomiast obszar otuliny
pokrywa się częściowo z obszarem miasta. Granice Gostynińsko-Włocławskiego ParkuKrajobrazowego wraz z otuliną wyznacza obowiązujące Rozporządzenie Nr 56 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 26 maja 2005 roku w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 120 poz. 3562 z dnia 26 maja 2005 r.).

Spośród wskazanych obszarowych form ochrony przyrody dla omawianego terenu
zweryfikowanej Aglomeracji Płock największe znaczenie, ze względu na pokrycie terenu, ma
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, który obejmuje ochroną obszar w obrębie
Kotliny Warszawskiej. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 44 314,0 ha. Dla OChK
powoływano dotychczas następujące akty prawne:
 Rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie
dostosowania uchwały Nr 163/XXVI/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku
z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do
wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. Woj.
Płockiego z 1998 r. Nr 4, poz. 38),
 Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z dnia 3 sierpnia 2002 r. Nr 203, poz. 4938),
 Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów
płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11
sierpnia 2006 r. Nr 157, poz. 6151),
 Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r.
zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody mazowieckiego dotyczące obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 27 lutego 2013 r. poz. 2486),
 Uchwała Nr 165/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października
2013 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów
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płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 4
listopada 2013 r. poz. 11274).
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu pokrywa znaczącą część lewobrzeżnej
części miasta Płocka, w tym obszaru Aglomeracji Płock w obrębach ewidencyjnych: 16 (cały
obszar obrębu ewidencyjnego), 14 (część obrębu ewidencyjnego), 15 (część obrębu
ewidencyjnego).
W mniejszym stopniu obszar i granice zweryfikowanej Aglomeracji Płock pokrywają
się z obszarami:
 NATURA 2000 – obszary ptasie - PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – fragment
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły pokrywa się z obszarem Aglomeracji
w prawobrzeżnej części miasta (obr. ewid. Nr 1 w obszarze osiedla Borowiczki –
cześć ul. Grabówka, ul. Gmury).
 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy „Jar Rzeki Rosicy” – w niewielkim stopniu
obszarze obrębu ewidencyjnego 1.
 Zespół przyrodniczo- krajobrazowy „Jar Rzeki Brzeźnicy” – w niewielkim stopniu
w obszarach obrębów 2, 3, 4, 5 i 8.
Granice obszarów objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651) lub obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty, których tereny w części pokrywają się z obszarem zweryfikowanej
Aglomeracji Płock wskazano na załączniku graficznym (arkusz 1, 2, 3) aglomeracji po
uwzględnieniu przebiegu granic poszczególnych form ochrony przyrody. Podstawą
wyznaczania były akty prawne powołujące lub obowiązujące dla poszczególnych form
ochrony przyrody, znajdujących się w obszarze zweryfikowanej Aglomeracji Płock.
Występowanie obszarów ochronnych śródlądowych zbiorników wodnych
Teren Aglomeracji znajduje się poza obszarami ochronnymi śródlądowych zbiorników
wodnych.
Występowanie stref ochrony ujęć wód
Miasto Płock zaopatrywane jest w wodę z ujęć wód, dla których poniżej podano
obowiązujące obecnie pozwolenia wodnoprawne na pobór wód na potrzeby miasta Płocka:
1. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.01.2015 r. nr WKŚ.I.6341.56.2014.AS –
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej K-5
(ujmującej wodę z piętra wodonośnego trzeciorzędowo-kredowego) zlokalizowanej
na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku
z przeznaczeniem na potrzeby komunalne miasta Płocka – ważna do dnia
20.01.2035 r. (dla ujęcia obowiązuje Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia
02.05.2007 r. nr WGK.II.6210/10/2007 ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej
ujęcia wody podziemnej – studni K5 zlokalizowanej na terenie SUW przy ul. Górnej
56B w Płocku – 2 m licząc od zarysu budowli i urządzeń).
2. Decyzja Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.01.2015 r. nr WKŚ.I.6341.55.2014.AS –
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 4
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i Nr 5 zlokalizowanych w Płocku - Górach z przeznaczeniem na potrzeby miasta
Płocka – decyzja ważna do dnia 20.01.2035 r.
Brak wyznaczonej strefy ochrony bezpośredniej.
3. Decyzja Nr 20/15/PŚ.W Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia
21.01.2015 r. nr PŚ-ZD-I.7322.1.49.2014.MP – pozwolenie na szczególne
korzystanie z wód, tj. pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły za pomocą ujęcia
Grabówka w Płocku – ważna do 21.01.2035 r.
4. Decyzja Starosty Płockiego z dnia 04.11.2013 r. nr ŚR.II.6341.62.2013 – pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – do ujmowania wód podziemnych
– obudowy studni głębinowej K-1A wraz z urządzeniami do poboru wód
podziemnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 155/1 oraz 155/3 w miejscowości
Borowiczki Pieńki, gm. Słupno oraz na pobór wód – ważna do 04.11.2033 r. ujęcie na terenie poza granicami administracyjnymi i aglomeracji Płock.
5. Decyzja Starosty Płockiego z dnia 01.08.2014 r. nr ŚR.II.6341.40.2013 – pozwolenie
wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych IB, IIc, Vb
z utworów czwartorzędowych w m. Borowiczki – Pieńki – ważna do 01.08.2034 r. ujęcie na terenie poza granicami administracyjnymi i aglomeracji Płock.
W granicach weryfikowanego obszaru Aglomeracji Płock znajdują się dwa ujęcia wód
podziemnych ze wskazanych powyżej, tj.:
 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B;
 ujęcie w Płocku – Górach.
Ujęcia nie posiadają wyznaczonej strefy ochrony pośredniej ujęcia. Wyłącznie dla
ujęcia na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B wyznaczono strefę ochrony
bezpośredniej (2 m licząc od zarysu budowli i urządzeń).
W obrębie wyznaczonej strefy ochrony bezpośredniej obowiązują nakazy, zakazy
i ograniczenia zgodnie z art. 53 ustawy Prawo wodne, tj.:
1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych
zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia
wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:
a) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich
do urządzeń służących do poboru wody;
b) zagospodarować teren zielenią;
c) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń
sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze
urządzeń służących do poboru wody;
d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez
wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych
miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach
należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób
nieupoważnionych.
W obrębie wyznaczonych zweryfikowanych granic Aglomeracji Płock nie znajdują się
strefy ochrony innych ujęć wód podziemnych.
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Charakterystyka gospodarki ściekowej analizowanego obszaru
System kanalizacji zbiorczej na obszarze miasta Płock to system grawitacyjno tłoczny. Ścieki zbierane w grawitacyjną sieć kanalizacji bytowej są następnie, poprzez
przepompownie ścieków przesyłane w kierunku oczyszczalni ścieków. Poniżej znajduje się
wykaz przepompowni ścieków:
 ul. Jasna
 ul. Pocztowa III
 ul. Mehoffera
 ul. Botaniczna
 ul. Mazura
 ul. Jesionowa
 ul. Grabówka
 przy ul. Gmury
 ul. Bukowa
 ul. Flisacka
 ul. Szpitalna – Pirania
 ul. Zarzeczna
 ul. Szpitalna (przy Wojewódzkim
 ul. Strażacka
Szpitalu Zespolonym)
 ul. Borowicka
 ul. Podleśna - Płock – Góry
 ul. Brzoskwiniowa
 ul. Mostowa
 ul. Garbówka – las
 ul. Ośnicka
 ul. Szpitalna – Osiedle
 ul. Wiśniewskiego
 ul. Śliwowa
 ul. Popłacińska
 ul. Otolińska / Graniczna
 ul. Sannicka
 ul. Podchorążych
 ul. Chruściela
 ul. Wyszogrodzka – Centrum
 w Imielnicy – Andoria
Graniczna
 na terenie dawnych ZPD
 ul. Ciechomskiego
z „COTEX”
 ul. Ciechomicka
 ul. Srebrna
(3 szt.)
 ul. Widok
 ul. Nowoosiedlowa
 ul. Gościniec
 ul. Edukacyjna
 ul. Miodowa
 ul. Lawendowa
 ul. Kasztanowa
 ul. Jeziorna
 ul. Wiosenna
 ul. Browarna
 ul. Oaza
 ul. Góry
 ul. Mazowiecka
 ul. Łącka
 ul. Pocztowa I / Odległa
 ul. Tęczowa.
 ul. Pocztowa II

W obszarze aglomeracji ścieki do sieci kanalizacyjnej odprowadzane są nie tylko
z gospodarstw domowych. Z sieci zbiorczej korzystają także podmioty gospodarcze (w tym
przemysłowe), a także obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty całodobowego
przebywania ludzi (np. szpitale, hotele itp.). Wskazanie i omówienie w zakresie ścieków
odprowadzanych od ww. podmiotów znajduje się w innym rozdziale opracowania.
Eksploatatorem zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest spółka Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11.
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Dla terenu objętego granicami i obszarem Aglomeracji Płock ogólna długość
zbiorczej sieci kanalizacyjnej na koniec 2015 roku wyniosła 253,8 km, w tym:
1. ogólnospławnej – 37,1 km, w tym:

37,1 km kolektorów grawitacyjnych (brak kolektorów tłocznych),
2. sanitarnej – 215,6 km, w tym:

202,3 km kolektorów grawitacyjnych,

14,4 km kolektorów tłocznych.
Z danych dalszej analizy na potrzeby weryfikacji planu Aglomeracji Płock wynika, że
na terenie miasta Płock z istniejącej sieci kanalizacji zbiorczej korzysta ok. 115 538
mieszkańców, tj. ok. 96,3 % ogólnej liczby mieszkańców.
Pozostała część mieszkańców miasta obsługiwana jest przez szczelne zbiorniki
bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Poniżej przedstawiono zestawienie obrazujące obsługę mieszkańców miasta Płocka
pod względem rozwiązań gospodarki ściekowej.
Tabela 1. Ogólne zestawienie obrazujące obsługę mieszkańców miasta Płock pod
względem rozwiązań gospodarki ściekowej (stan na 31.12.2015 r.)
Ogólna liczba
mieszkańców* miasta
Płocka (stan na
31.12.2015 r.)
[Mk]

119 996

Liczba mieszkańców w granicach miasta Płock [Mk]
obsługiwana przez
istniejącą sieć
kanalizacyjną
[Mk]

Obsługiwana przez
przydomowe
oczyszczalnie
ścieków **
[Mk]

Obsługiwana przez
zbiorniki
bezodpływowe ***
(szamba)
[Mk]

115 538

224

4 234

Źródło: Dane ewidencji ludności Urzędu Miasta Płocka na podstawie zestawień wynikających z analizy map
zasadniczych
*
do analizy uwzględniani liczbę mieszkańców ewidencji w oparciu o definicję „stali mieszkańcy aglomeracji”
określoną w Rozporządzeniu w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, tj. pod pojęciem „stali
mieszkańcy aglomeracji” rozumie się liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały
oraz liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej
niż trzy miesiące
**
według ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków Urzędu Miasta Płocka liczba przydomowych
oczyszczalni ścieków w granicach miasta na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 69 szt.
Analiza map zasadniczych na potrzeby weryfikacji obszaru Aglomeracji Płock wskazała ok. 90 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta
*** w tym mieszkańcy nie podłączeni do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej pomimo możliwości
technicznych realizacji podłączenia

W obszarze objętym istniejącą siecią kanalizacyjną część zabudowań i mieszkańców
nie podłączyła się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej pomimo możliwości technicznych
realizacji podłączenia.
Systematycznie prowadzone są działania przez Gminę Płock mające na celu
zachęcanie mieszkańców do podłączania się do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Ostateczną formą jest prowadzenie przez Gminę postępowania administracyjnego, które
może być zakończone wydaniem decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
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3.

PROPOZYCJA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI PŁOCK

3.1.

Zdefiniowanie obszaru Aglomeracji

Weryfikacja wielkości oraz obszaru i granic Aglomeracji Płock polega na ponownym
jej wyznaczeniu w oparciu o aktualne uwarunkowania i wytyczne prawno – administracyjne
oraz zamierzenia inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej.
Niniejszy plan Aglomeracji Płock zakłada włączenie w granice Aglomeracji terenów
skanalizowanych, według stanu istniejącego gospodarki ściekowej dla tego obszaru oraz
terenów przeznaczonych do skanalizowania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych.
W nowe granice obszaru Aglomeracji Płock wchodzą częściowo tereny położone
w granicach administracyjnych miasta Płock oraz tereny miejscowości Maszewo (gm. Stara
Biała), na których znajduje się zbiorcza oczyszczalnia ścieków obsługująca obszar
Aglomeracji.
Weryfikując obszar i granice aglomeracji Płock z obszaru aglomeracji wyłączono
tereny charakteryzujące się zabudową rozproszoną oraz tereny z brakiem perspektyw dla
rozwoju zabudowy mieszkaniowej (np. obr. ewid. 15 – brak MPZP, wg Studium
uwarunkowań obszar nie jest przewidziany do rozwoju zabudowy).
Łącznie z obszaru aglomeracji wykluczono tereny zamieszkałe przez 1 207
mieszkańców, które znajdują się w granicach administracyjnych, w tym ok. 50 Mk
obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków (24 szt.). Pozostali odprowadzają
ścieki do bezodpływowych zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.
Pozostali mieszkańcy miasta Płocka zostali włączeni w obszar i granice Aglomeracji
Płock. Biorąc zatem pod uwagę ewidencję ludności dla miasta do obszaru i granic
Aglomeracji Płock włączono 118 789 mieszkańców miasta.
Z danych wyliczonych na potrzeby weryfikacji planu Aglomeracji Płock wynika, że na
terenie miasta Płock z istniejącej sieci kanalizacji zbiorczej korzysta ok. 96,3 % ogólnej liczby
mieszkańców (wskazanych w rozdz.2).
Kolejna tabela przedstawia zestawienie obrazujące obsługę mieszkańców
w obszarze zweryfikowanej Aglomeracji Płock pod względem rozwiązań gospodarki
ściekowej.
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Tabela 2. Ogólne zestawienie obrazujące obsługę mieszkańców zweryfikowanego
obszaru Aglomeracji Płock pod względem rozwiązań gospodarki ściekowej
(stan na 31.12.2015 r.)

Ogólna liczba
mieszkańców*
miasta Płocka
[Mk]

Liczba
mieszkańców
miasta Płock
wykluczona
z granic
Aglomeracji
Płock
[Mk]

119 996

1 207

Liczba
mieszkańców
objęta
obszarem
i granicami
Aglomeracji
Płock
[Mk]

Liczba mieszkańców objęta obszarem
i granicami Aglomeracji Płock
[Mk]
obsługiwana Obsługiwana
Obsługiwana
przez
przez
przez zbiorniki
istniejącą
przydomowe
bezodpływowe
siecią
oczyszczalnie
(szamba)
kanalizacyjną
ścieków **
[Mk]
[Mk]
[Mk]

118 789

115 538

174

3 077

Źródło: Dane ewidencji ludności Urzędu Miasta Płocka na podstawie zestawień wynikających z analizy map
zasadniczych
*
do analizy uwzględniani liczbę mieszkańców ewidencji w oparciu o definicję „stali mieszkańcy aglomeracji”
określoną w Rozporządzeniu w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, tj. pod pojęciem „stali
mieszkańcy aglomeracji” rozumie się liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały
oraz liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt czasowy trwający nieprzerwanie
dłużej niż trzy miesiące
**
analiza map zasadniczych na potrzeby weryfikacji obszaru Aglomeracji Płock wskazała ok. 66 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie obszaru i granic aglomeracji.

Ścieki z sieci kanalizacyjnej w obrębie planowanej aglomeracji kierowane będą do
funkcjonującej oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w m. Maszewo, w obrębie
gruntów gminy Stara Biała.
Dla proponowanej Aglomeracji Płock wyliczono wielkość równoważnej liczby
mieszkańców (RLM), zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w dalszej części opracowania.

3.2.

Charakterystyka obszaru Aglomeracji

3.2.1. Informacje o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz o liczbie
stałych mieszkańców i osób czasowo przebywających w aglomeracji
obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną

W kolejnej tabeli przedstawiono zestawienie długości i rodzaju istniejącej sieci
kanalizacyjnej na terenie obszaru proponowanej Aglomeracji Płock, a także informacje
o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających
w aglomeracji obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną.
Rodzaj i długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wskazano na podstawie danych
eksploatatora sieci – Wodociągów Płockich Sp. z o.o.
Zestawienie mieszkańców obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną
sporządzono na podstawie danych ewidencji ludności Miasta Płock (stan na 31.12.2015 r.).
W analizie uwzględniono liczbę stałych mieszkańców w proponowanym obszarze
aglomeracji, zgodnie z ewidencją ludności uwzględniającą liczbę osób zameldowanych na
pobyt stały oraz na pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące.
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Tabela 3. Ogólne zestawienie długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej
w granicach Aglomeracji Płock oraz liczby mieszkańców obsługiwanych
przez istniejącą sieć kanalizacyjną (stan na 31.12.2015 r.)

Lp.

Rodzaj sieci

Długość
[km]

1

2

3

1

Sanitarna grawitacyjna

2

Sanitarna tłoczna

14,4

3

Ogólnospławna
grawitacyjna

37,1

4

Ogólnospławna tłoczna

Uwagi

7

202,3

115 538

5 529

121 067

115 538

5 529

121 067

-

0,0
253,8

Razem

Liczba osób korzystających z istniejącej
kanalizacji
Osoby
Sumaryczna
czasowo
Stali
liczba
przebywające
1
mieszkańcy
mieszkańców
na terenie
[kol 4 + kol 5]
2
aglomeracji
4
5
6

Źródło: Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Urząd Miasta Płocka

Na terenie objętym proponowanym obszarem Aglomeracji Płock według danych
Urzędu Miasta Płocka funkcjonują podmioty i obiekty o charakterze turystycznym (które
dysponują zarejestrowanymi miejscami noclegowymi), a także obiekty o charakterze
całodobowego przebywania ludzi (obiekty stałego pobytu ludności np. więzienie, internaty,
akademiki itp.).
W obszarze Aglomeracji Płock występują następujące podmioty.
Tabela 4. Zestawienie obiektów i podmiotów o charakterze turystycznym/noclegowym
oraz o charakterze całodobowego przebywania ludzi w obszarze aglomeracji
obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną (stan na 31.12.2015 r.)
Lp.

Nazwa / rodzaj obiektu

Adres

Liczba miejsc
noclegowych (łóżek)
1 łóżko = 1 RLM

1

Hotel Herman****
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

ul. Sienkiewicza 30

43

2

Hotel Tumski****

ul. Piekarska 9

44

3

Hotel Starzyński****

ul. Piekarska 3

50

4

Hotel Starzyński***

ul. Piekarska 1

51

5

Green Hotel

ul. Dworcowa 46,

65

6

Hotel Płock

ul. Jachowicza 38

76

7

Hotel „Willa Adriana”

ul. Kazimierza
Wielkiego 13

50

8

Hotel Petropol

ul. Jachowicza 49

124

9

Hotel Petrochemia

ul. 3 Maja 33

97

1

2

Pod pojęciem „stali mieszkańcy aglomeracji” rozumie się liczbę osób zameldowanych na obszarze
aglomeracji na pobyt stały oraz liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt czasowy
trwający nieprzerwanie dłużej niż trzy miesiące
Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych
miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach itp.
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Lp.

Nazwa / rodzaj obiektu

Adres

Liczba miejsc
noclegowych (łóżek)
1 łóżko = 1 RLM

10

Hotel „1”

ul. Chopina 28

39

11

Hotel-24

ul. Graniczna 54/1

28

12

Hotel „ARKADIA”

ul. Różana 46

21

13

Hotel Otoliński

ul. Otolińska 29B

50

14

Hostel „Kamienica”

ul. Tumska 16

25

15

Martus - Pokoje gościnne

ul. Lubuska 15

45

16

Noclegi „OLIMPIA”

ul. Dworcowa 46

31

17

Małasówka

ul. Korczaka 35

35

18

Gościniec Płock

Al. Jachowicza 8a

35

19

„Coala” - Pokoje gościnne

ul. Wiśniowa 10

20

20

„Figaro” - Pokoje gościnne

ul. Dworcowa 6A

14

21

Apartamenty hotelowe

Stary Rynek 6

9

22

Apartamenty hotelowe

ul. Piekarska 14

9

23

B.M. Pokoje gościnne

ul. Lenartowicza 24a

20

24

„Aga” - Pokoje Gościnne

ul. Swojska 20

14

25

Pokoje gościnne

ul. Zalesie 3

10

26

„HEVEN” - Pokoje Gościnne

ul. Żabia 14

25

27

„Słoneczne Wzgórze”

ul. Ciechomicka 100

40

28

Pokoje gościnne „Róża”

ul. Wiśniowa 12

39

29

„Amore”

ul. Traktowa 1

30

30

Pokoje gościnne

ul. Jabłczyńskiej 2

14

31

Pokoje gościnne

ul. Orzechowa 18a

5

32

Pokoje gościnne LOQUS

ul. Dobrzyńska 36

15

33

Zajazd w Górach

ul. Kutnowska 23

35

34

Pokoje gościnne „Jarzębina”

ul. Wilczyńskiego 8

10

35

Młodzieżowe Centrum EdukacyjnoWychowawcze „Studnia”

ul. Górna 1A

60

36

Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej

ul. Nowowiejskiego 6

100

37

Hotel Pracowniczy Politechniki
Warszawskiej

ul. Jachowicza 2

79

38

Dom Studenta „Wcześniak”

ul. Dobrzyńska 5

550

39

Dom Studenta Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica

ul. Misjonarska 9

154

40

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Medyczna 19

1 882 *

41

Szpital Miejski Św. Trójcy

ul. Tadeusza
Kościuszki 28

244 *

42

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

859 *

43

Seminarium

ul. Nowowiejskiego 2

119 *
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Lp.

Nazwa / rodzaj obiektu

Adres

Liczba miejsc
noclegowych (łóżek)
1 łóżko = 1 RLM

44

Internat LO im. W. Jagiełły

ul. 3 Maja 6

36 *

45

Internat Zespołu Szkół Technicznych

ul. Norbertańska 11

61 *

46

DPS "Przyjaznych Serc"

ul. Krótka 6A

82 *

47

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
w Płocku

ul Mościckiego 27

45 *

48

Bursa Płocka

ul. 3-go Maja 35

40 *

RAZEM

5 529

Źródło: Urząd Miasta Płocka
*
RLM dla obiektu wyliczono na podstawie danych ilości zużytej wody i/lub ilości odprowadzonych ścieków do
kanalizacji zbiorczej w 2015 roku (dane wskazane przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.), przyjmując wskaźnik
jednostkowego zużycia wody na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
3
x
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, tj. 0,160 m /osobę d.

3.2.2. Informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy oraz
o liczbie stałych mieszkańców osób czasowo przebywających w aglomeracji
planowanych do podłączenia do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Układ sieci kanalizacyjnej planowany do realizacji w granicach planowanej
Aglomeracji Płock to układ mieszany grawitacyjno – tłoczny jako kontynuacja istniejącego już
systemu.
Ścieki zbierane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na obszarach włączonych w granicę
planowanej Aglomeracji kierowane będą do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Maszewie.
W oparciu o zamierzenia inwestycyjne podmiotów realizujących budowę sieci
kanalizacji zbiorczej na terenie miasta Płocka poniżej wskazano inwestycje planowane do
realizacji na terenie Aglomeracji Płock.
Tabela 5. Zestawienie planowanych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Aglomeracji Płock
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Długość i rodzaj planowanej do
budowy sieci kanalizacyjnej w km
grawitacyjnej
tłocznej
Razem

Nazwa zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla
Borowiczki (ul. Bałtycka i Chełmińska)*
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla
Góry i Ciechomice (ul. Browarna, Włościany,
Janówek, Jeziorna, Rekreacyjna)*
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla
Radziwie (ul. Tartaczna) *
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzyńskiej*
Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu
ul. Lisiej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

1,0

0,0

1,0

b.d.

b.d.

5,0

0,55

0,0

0,55

1,1

0,0

1,1

0,075

0,0

0,075

0,8
0,35
b.d.

0,0
0,0
b.d.

0,8
0,35
1,5

22
Id: E91F2FCF-4FBA-42FA-8F80-15549C6B06E0. Uchwalony

Strona 22

Aktualizacja planu obszaru Aglomeracji Płock

Green Key

Lp.

Długość i rodzaj planowanej do
budowy sieci kanalizacyjnej w km
grawitacyjnej
tłocznej
Razem

Nazwa zadania

ciśnieniowej w ul. Rybaki (od ul. Mostowej do
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego
„Sobótka”***
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaweckiego (od
9.
ul. Mostowej do terenów zabudowy Płockiego
Towarzystwa Wioślarskiego.***
Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna (od
10. skrzyżowania z ul. Czwartaków i Swojską do ronda
po stronie wschodniej trasy Ks. Jerzego Popiełuszki.
Ul. Graniczna – od dz. nr 423 do skrzyżowania
11.
z ul. Wyszogrodzką.
Ulica Wodna – od skrzyżowania z ul. Graniczną do
12.
skrzyżowania z ul. Górną.
Przebudowa ul. Grabówka wraz z brakującą
infrastrukturą – budowa kanalizacji sanitarnej na
13.
odcinkach od działki 1311/10 do ul. Ks. Niedzielaka
i od działki 1412/4 do mostu nad rzeką Rosicą.
14. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Wierzbowa.
Ul. Parcele – budowa brakujących odcinków
15.
kanalizacji sanitarnej.
Ul. Liściasta, Podgórze i bez nazwy – budowa
16.
kanalizacji sanitarnej.
17. Budowa ul. Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą.
Budowa ulicy Swojskiej i Kombatantów wraz
18.
z brakującą infrastrukturą.
Budowa ul. Ośnickiej
19.
wraz z brakującą infrastrukturą **
Budowa ul. Maszewskiej wraz z brakującą
20.
infrastrukturą.
21. Budowa sięgacza w ul. Otolińskiej.
22. Przebudowa ciągu ul. Wiadukt.
Przebudowa ul. Kostrogaj wraz z niezbędną
23.
infrastrukturą.
Budowa kanalizacji sanitarnej
24.
w ul. Przemysłowej*.
Uzbrojenie terenów przemysłowych objętych MPZP
25.
– Trzepowo. *****
Przebudowa ul. Raczkowizna wraz z niezbędną
26.
infrastrukturą.****
Budowa kanalizacji sanitarnej w części
27.
ul. Boryszewskiej. ****
Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Wilczej.
28.
****
RAZEM

b.d.

b.d.

0,5

0,5655

0,1795

0,745

0,373

0,324

0,697

0,322

0,0

0,322

0,66

0,0

0,66

0,5238

0,0

0,5238

0,380

0,0

0,380

0,280

0,0

0,280

0,502

0,1487

0,6507

0,198

0,0

0,198

0,93

0,0

0,93

0,6747

0,0

0,6747

0,187
0,260

0,0
0,0

0,187
0,260

1,28

0,0

1,28

0,7

0,0

0,7

b.d.

b.d.

b.d.

0,4

0,0

0,4

0,22

0,0

0,22

0,45

0,0

0,45

20,45

Źródło: Urząd Miasta Płocka, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
wg primuwiuk na lata 2016-2018 spółka Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wskazuje opracowanie dokumentacji
budowy kanalizacji sanitarnej w 2016 r.
**
dokładny zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej zostanie ustalony po zmianie istniejącej Koncepcji sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest
w trakcie przygotowywania
*** trwa sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża
Wiślanego i infrastruktury technicznej w zakresie m.in. przebudowy ul. Rybaki i ulicy Juliusza Kaweckiego
**** dokładny zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej zostanie ustalony po sporządzeniu dokumentacji projektowej.
Zakres szacunkowy wskazano na podstawie pomiarów mapy zasadniczej
**** brak dokładnego zakresu – Opracowanie dokumentacji będzie zlecone w 2016 r. przez Urząd Miasta Płocka
*
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Ze wskazanych w powyższym zestawieniu inwestycji planowanych do realizacji część
inwestycji położona jest w obszarach objętych ochroną przyrody na podstawie ustawy
o ochronie przyrody (co ma znaczenie dla uzasadnienia obniżenia minimalnego wskaźnika
koncentracji3). Są to:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Góry i Ciechomice (ul. Browarna,
Włościany, Janówek, Jeziorna, Rekreacyjna) – w obszarze Nadwiślańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
2. Przebudowa ul. Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą – budowa kanalizacji
sanitarnej na odcinkach od działki 1311/10 do ul. Ks. Niedzielaka i od działki 1412/4
do mostu nad rzeką Rosicą – w skrajnej części obszaru NATURA 2000 Dolina
Środkowej Wisły.
Z uwagi na zróżnicowanie minimalnego wskaźnika koncentracji na obszarze
zweryfikowanej Aglomeracji Płock poniżej przedstawiono zestawienie planowanych do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Płock w odniesieniu do obszarów
przewidzianych do różnych wskaźników koncentracji.
Tabela 6. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej
dla obszarów o różnych minimalnych wskaźnikach koncentracji
Długość i rodzaj planowanej do budowy
sieci kanalizacyjnej w km
grawitacyjnej
tłocznej
Razem
14,13
0,6522
14,79

Obszar
Obszar dla wskaźnika koncentracji 120 Mk/km
Obszar dla wskaźnika koncentracji 90 Mk/km
Ogółem:

5,66

0

5,66

19,79

0,6522

20,45

Źródło: na podstawie tab. 5.

Dla obszarów wskazanych do objęcia planowanym systemem kanalizacji zbiorczej,
na podstawie analizy obszarów na mapach zasadniczych oraz analizy szczegółowej
ewidencji ludności Urzędu Miasta Płocka wskazano szacunkową liczbę mieszkańców
przewidzianych do obsługi planowanym systemem zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
W analizie uwzględniono zabudowania, które na podstawie analizy map
zasadniczych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni prowadzonej przez Urząd Miasta
Płocka, obsługiwane są przez przydomowe oczyszczalnie ścieków i znajdują się w obszarze
planowanym do skanalizowania.
Liczbę osób czasowo przebywających na terenie przewidzianym do skanalizowania
w obszarze planowanej Aglomeracji Płock wskazano na podstawie danych i informacji
z Urzędu Miasta Płocka dla podmiotów o charakterze noclegowym, a także wyliczono na
podstawie danych zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2015 r. udostępnionych przez
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. dla obiektów o charakterze całodobowego przebywania
ludności.

3

Zgodnie z def. wskaźnika koncentracji określoną w Rozporządzeniu w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji Obniżenie wskaźnika koncentracji na podst. §3 Rozporządzenia w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
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Poniżej przedstawiono zestawienie liczby mieszkańców i osób czasowo
przebywających na terenie aglomeracji przewidzianych do objęcia systemem zbiorczej sieci
kanalizacyjnej.
Tabela 7. Ogólne zestawienie długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do
budowy oraz o liczbie stałych mieszkańców i osób czasowo przebywających
w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
w granicach Aglomeracji (stan na 31.12.2015 r.)

Lp.

1

1
2
3
4

Kanalizacja planowana
do wykonania

Długość
[km]

2

Sanitarna grawitacyjna
Sanitarna tłoczna
Ogólnospławna
grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna
Razem

3

Liczba osób, które zostaną podłączone do
planowanej do wykonania kanalizacji
Osoby
Sumaryczna
czasowo
Stali
liczba
przebywające
4
mieszkańcy
mieszkańców
na terenie
[kol 4 + kol 5]
5
aglomeracji
4

5

6

2 187

170

2 357

2 187

170

2 357

Uwagi

7

19,79
0,6522
0,0
0,0
20,45

-

Źródło: Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Urząd Miasta Płocka - na podstawie zestawień wynikających z analizy map
zasadniczych

Należy mieć na uwadze, że faktyczny i rzeczywisty stopień zamieszkania terenów
może różnić się od danych uzyskanych z Urzędu Miasta Płocka, z uwagi na
nieprzestrzeganie przez mieszkańców obowiązku meldunkowego.
Na terenie planowanym do skanalizowania w obszarze Aglomeracji Płock według
danych Urzędu Miasta Płocka funkcjonują podmioty i obiekty o charakterze turystycznym
(które dysponują zarejestrowanymi miejscami noclegowymi), które przewidziane są do
podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Tabela 8. Zestawienie obiektów i podmiotów o charakterze turystycznym/noclegowym
planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej miejskiej kanalizacji
sanitarnej (stan na 31.12.15 r.)
Lp.

Nazwa / rodzaj obiektu

1.

Hotel Czardasz SPA&Wellness

2.

Zajazd Rybaki

3.

Centrum Konfekcyjno-Bankietowe
Alabrudzińska Małgorzata

Adres

Liczba miejsc noclegowych (łóżek)
1 łóżko = 1 RLM

ul. Dobrzyńska 62b

109

ul. Mostowa 5/7

25

ul. Maszewska 18

36*

RAZEM:

170

Źródło: Urząd Miasta Płocka
*
RLM dla podmiotu wyliczono na podstawie danych ilości zużytej wody i/lub ilości odprowadzonych ścieków
do kanalizacji zbiorczej w 2015 roku (dane wskazane przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.), przyjmując
3
x
wskaźnik jednostkowego zużycia wody 0,160 m / osobę d
4

5

Stali mieszkańcy aglomeracji - liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz liczba
osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż trzy
miesiące
Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji - liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych
w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach itp.

25
Id: E91F2FCF-4FBA-42FA-8F80-15549C6B06E0. Uchwalony

Strona 25

Aktualizacja planu obszaru Aglomeracji Płock

Green Key

Z uwagi na zróżnicowanie minimalnego wskaźnika koncentracji na obszarze
zweryfikowanej Aglomeracji Płock poniżej przedstawiono zestawienie liczby stałych
mieszkańców i osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia
do sieci kanalizacyjnej w granicach Aglomeracji w odniesieniu do obszarów przewidzianych
dla różnych wskaźników koncentracji.
Tabela 9. Informacja o liczbie stałych mieszkańców i osób czasowo przebywających
w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
w granicach Aglomeracji, dla obszarów o różnych minimalnych wskaźnikach
koncentracji (stan na 31.12.2015 r.)
Liczba mieszkańców i osób czasowo
przebywających w aglomeracji planowanych do
podłączenia do sieci kanalizacyjnej
Osoby czasowo
Sumaryczna
Mieszkańcy
przebywające
liczba osób
w aglomeracji

Obszar

Obszar dla wskaźnika koncentracji 120 Mk/km

1 634

170

1 804

Obszar dla wskaźnika koncentracji 90 Mk/km

553

0

553

2 187

170

2 357

Ogółem:
Źródło: na podstawie tab. 7 i 8.

3.2.3. Informacje o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną oraz
planowaną do budowy sieć kanalizacyjną
Na obszarze miasta Płocka funkcjonuje duża ilość małych podmiotów gospodarczych
podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane przez te podmioty
wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych i w myśl definicji ustawy Prawo wodne
stanowią ścieki komunalne, jako mieszaninę ścieków bytowych i ścieków przemysłowych.
Oprócz podmiotów o charakterze usługowym i handlowym funkcjonują zakłady
przemysłowe wprowadzające ścieki o charakterze przemysłowym do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej.
Na podstawie danych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. sporządzono wykaz
głównych dostawców ścieków przemysłowych do kanalizacji zbiorczej z podaniem
charakteru ich działalności. Kryterium wyboru dostawców ścieków były: profil/rodzaj
działalności, a także wskazana przez Wodociągi Płock Sp. z o.o. ilość ścieków wprowadzona
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w 2015 roku.
W wykazie zawarto również podmioty, dla których prowadzone były w 2014 i 2015 r.
kontrole stężenia rzeczywistego BZT5 w ściekach wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej.
Wybrane podmioty zostały wskazane w zestawieniu wraz z przeliczeniem wielkości
RLM, wynikającej z ładunku ścieków wprowadzanych przez te podmioty do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej.
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RLM dla podmiotów poddanych kontroli ustalono na podstawie stężenia
rzeczywistego BZT5 wyliczonego na podstawie średniego ładunku dobowego
wprowadzonego przez te podmioty w 2014 i 2015 r.
Tabela 10. Zestawienie badanych stężeń BZT5 w zakładach przemysłowych w latach
2014-2015 – badania kontrolne przeprowadzone przez Wodociągi Płock
Sp. z o.o.
Nazwa i adres zakładu
kontrolowanego

Średni przepływ
3
[m /dobę]

Średnie stężenie
[mg\l]

Średni dobowy
ładunek [kg/d]

70,375

330

23,22

53,198

966,667

51,42

48,82

603,33

29,45

56,06

190

10,651

260,2

1,2

0,312

623,16

110

68,548

4,276

270

1,155

3,455

775

2,678

490,169

453,4

222,243

3,1

1135

3,5185

2014 rok
DT-SPV 13 Sp. z o.o.,
Galeria WISŁA,
ul. Wyszogrodzka 144
KATHERINE Sp. z o.o.,
Galeria Mazovia
w Płocku,
ul. Wyszogrodzka 127
UNIFREZE Sp. z o.o.
ul. Targowa 1
AUCHAN Polska Sp. z o.o.,
ul. Wyszogrodzka 140
CNH Industrial Polska,
ul. Otolińska 25
Levi Strauss Poland Sp. z o.o.,
ul. Otolińska 8
Mc Donald’s Polska Sp. z o.o.,
ul Wyszogrodzka 125
Mc Donald’s Polska Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 2a
EXDROB S.A.,
ul. Bielska 57
AmRest Sp. z o.o., Restauracja KFC,
ul. Otolińska 2

Łączny średni dobowy ładunek w 2014 roku

413,2 kg

2015 rok
DT-SPV 13 Sp. z o.o., Galeria WISŁA,
ul. Wyszogrodzka 144

56,99

310

17,67

KATHERINE Sp. z o.o.,
Galeria Mazovia
w Płocku,
ul. Wyszogrodzka 127

52,15

530

27,64

UNIFREZE Sp. z o.o. ul. Targowa 1

20,895

65

1,36

57,44

220

12,64

571,5024

274,0

156,59

5,79

713,33

4,128

7,065

1075,0

7,595

391,0272

946,4

370,07

3,41

745

2,540

AUCHAN Polska Sp. z o.o.,
ul. Wyszogrodzka 140
Levi Strauss Poland Sp. z o.o.,
ul. Otolińska 8
Mc Donald’s Polska Sp. z o.o.,
ul Wyszogrodzka 125
Mc Donald’s Polska Sp. z o.o.,
ul Piłsudskiego 2a
EXDROB S.A.,
ul. Bielska 57
AmRest Sp. z o.o., Restauracja KFC,
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Nazwa i adres zakładu
kontrolowanego

Green Key

Średni przepływ
3
[m /dobę]

Średnie stężenie
[mg\l]

Średni dobowy
ładunek [kg/d]

ul. Otolińska 2
Łączny średni dobowy ładunek w 2015 roku

600,2 kg

Źródło: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Jak widać z powyższego zestawienia, ładunek BZT5 w ściekach o charakterze
przemysłowym, w poszczególnych latach znacznie się różni, dlatego do dalszych wyliczeń
przyjęto średnią wartość z 2014 i 2015 r., która wynosi 506,7 kg/dobę BZT5.
Poza wymienionymi w Tabeli 10 dostawcami ścieków przemysłowych występują
jeszcze zakłady, w których nie badano w 2014 i 2015 r. stężenia BZT 5. Wielkość tego
zanieczyszczenia określono na podstawie kontroli prowadzonych w poprzednich latach
(2004 - 2013 i 2016 r.). W dwóch przypadkach (poz. 2 i 4) nie były w ogóle badane ścieki
w zakresie BZT5 i dla tych zakładów założono, że średnie stężenie BZT5 ścieków
wprowadzanych do kanalizacji wyniesie BZT5 = 350 mgO2/dm3.
Tabela 11. Dane dotyczące ilości ścieków wprowadzanych przez pozostałe
z największych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Płocka w 2015 r.
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Ilość ścieków
odprowadzonych
do kanalizacji
w 2015 r.
3
[m /rok]

1.

GALWA-KOR
Sp. z o.o.
Project ECHO-35
Sp. Z o.o.
(Galeria Mosty)
BUDMAT AUTO
Sp. z o. o.
Centrum Obróbki
Precyzyjnej
PRECIZO
CNH Industrial
Polska Sp. z o.o.
Komunikacja
Miejska -Płock
Spółka z o.o.
Mostostal Płock
Spółka Akcyjna

Otolińska 25

17 348

48

35

Tysiąclecia 2

8 128

22

350*

Bielska 67

9 002

25

170

Otolińska 25

2 907

8

350*

Otolińska 25

70 639

194

220

Przemysłowa
17

4 961

14

94

Targowa 12

5 840

16

200

118 825

327

203

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Łącznie:

Średnia dobowa
ilość ścieków
odprowadzona do
kanalizacji
3
[m /d]

Średnie
stężenie
BZT5
[mg/l]

Źródło: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
* brak danych z kontroli, przyjęto średnią wartość dla ścieków przemysłowych w wysokości 350 mg/l

Dodatkowo według danych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ścieki przemysłowe
odprowadzane były z myjni i warsztatów samochodowych w łącznej ilości:
 2014 r. - 64 588 m3/rok;
 2015 r. – 68 756 m3/rok.
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Średnie stężenie BZT5 w tych ściekach wynosi ok. 25 mg/l, czyli średni ładunek
dobowy BZT5 w ściekach ze wszystkich myjni w Płocku można przyjąć ok. 4 kg/d, tj. ok. 67
RLM.
W kolejnej tabeli znajduje się podsumowanie przedstawiające wykaz głównych
dostawców ścieków przemysłowych do kanalizacji zbiorczej na terenie miasta Płocka według
danych wskazanych powyżej.
Dla podmiotów tych wskazano ładunek dobowy BZT5 w ściekach wprowadzanych do
kanalizacji zbiorczej, a następnie w oparciu o ten ładunek określono równoważną liczbę
mieszkańców dla każdego z podmiotów.
Tabela 12. Wykaz podmiotów gospodarczych - głównych dostawców ścieków
przemysłowych do kanalizacji zbiorczej na terenie miasta Płocka
wraz z wyliczeniem RLM
Lp.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Nazwa podmiotu
DT-SPV 13
Sp. z o.o., Galeria
WISŁA,
KATHERINE
Sp. z o.o.,
Galeria Mazovia
w Płocku
UNIFREZE
Sp. z o.o.
AUCHAN Polska
Sp. z o.o.,
Levi Strauss Poland
Sp. Z o.o.,
Mc Donald’s Polska
Sp. z o.o.,
Mc Donald’s Polska
Sp. z o.o.,
EXDROB S.A.
AmRest Sp. z o.o.,
Restauracja KFC,
GALWA-KOR
Sp. z o.o.
Project ECHO-35
Sp. Z o.o. (Galeria
Mosty)
BUDMAT AUTO
Sp. z o. o.
Centrum Obróbki
Precyzyjnej
PRECIZO
CNH Industrial
Polska Sp. z o.o.
Komunikacja
Miejska - Płock
Spółka z o.o.
Mostostal Płock

Adres

Profil/rodzaj
działalności

Średni
dobowy
ładunek BZT5
[kg/d]

RLM

ul. Wyszogrodzka
144

handlowy

20,45

341

ul. Wyszogrodzka
127

handlowy

39,53

659

ul. Targowa 1

Przetwórstwo
warzyw i
owoców

15,41

257

ul. Wyszogrodzka
140

handlowy

11,65

194

112,57

1876

2,64

44

5,14

86

296,16

4936

3,03

51

1,68

28

ul. Otolińska 8
ul Wyszogrodzka
125
ul Piłsudskiego 2a
ul. Bielska 57
ul. Otolińska 2
ul. Otolińska 25

Produkcyjny
odzieżowy
Usługowy gastronomia
Usługowy gastronomia
Przetwórstwo
Usługowy gastronomia
Powłoki
galwaniczne

ul. Tysiąclecia 2

usługowy

7,7

128

ul. Bielska 67

Usługowohandlowy

4,25

71

ul. Otolińska 25

Obróbka
metali

2,8

47

ul. Otolińska 25

Produkcja
maszyn
rolniczych

42,68

711

ul. Przemysłowa 17

Usługowotransportowy

1,32

22

ul. Targowa 12

budowlany

3,2

53
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17.

Nazwa podmiotu
Spółka Akcyjna
Myjnie i warsztaty
samochodowe
z terenu miasta
Płocka - łącznie

Green Key

Adres

Profil/rodzaj
działalności

Średni
dobowy
ładunek BZT5
[kg/d]

RLM

-

usługowy

4

67

RAZEM:

9571

Źródło: wyliczenie na podstawie średniego dobowego ładunku BZT5 w oparciu o wskaźnik – 1 RLM
(ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy 60 g O2/dobę, tj. 0,06 kg O2/dobę)

W granicach Aglomeracji Płock do planowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się
podłączenia kolejnych podmiotów przemysłowych o znaczącym wpływie ilości i jakości
ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacji zbiorczej.
W ramach planowanych inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze
Aglomeracji Płock przewiduje się budowę kanalizacji zbiorczej na potrzeby uzbrojenia
obszarów o charakterze przemysłowym i usługowym.
Do inwestycji takich należą:
 Uzbrojenie terenów przemysłowych objętych MPZP – Trzepowo (dokumentacja
projektowa w trakcie opracowania).
 Przebudowa ciągu ul. Wiadukt.
 Przebudowa ul. Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.
 Przebudowa ul. Raczkowizna wraz z niezbędną infrastrukturą.
W obszarze obrębu ewidencyjnego nr 2 dzielnicy Trzepowo wyznaczono MPZP
w większości jako obszary produkcyjno-usługowe. Przeznaczenie terenu ma powiązanie
z bezpośrednim sąsiedztwem od strony zachodniej obszarów Zakładu Produkcyjnego PKN
ORLEN S.A. oraz od południa terenem przemysłowym dzielnicy Kostrogaj (ulice Wiadukt,
Kostrogaj oraz Przemysłowa).
Przebudowa infrastruktury w dzielnicy Kostrogaj, jak również uzbrojenie nowych
terenów inwestycyjnych, zwiększy szanse rozwoju dla tego terenu.
W chwili obecnej niemożliwe jest określanie ilości i jakości ścieków przemysłowych
przewidzianych do wytworzenia na planowanym obszarze z uwagi na brak sprecyzowanych
informacji na temat rodzaju działalności możliwej do rozwoju na tym terenie.
3.2.4. Wyliczenie wskaźnika koncentracji na terenie Aglomeracji
Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 22 lipca 2014 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995) przy
wyznaczaniu Aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na
obszarze aglomeracji z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu
zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym
wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci
kanalizacyjnej.
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Pod pojęciem wskaźnika koncentracji rozumie się wskaźnik długości sieci obliczany
jako stosunek przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną
liczby mieszkańców aglomeracji do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do
oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych.
Budowa sieci ma uzasadnienie techniczne i ekonomiczne jeśli wskaźnik koncentracji
będzie większy od 120 Mk/km sieci.
Określony wg ww. rozporządzenia wskaźnik progowy podlega obniżeniu na
podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia.
W granicach Aglomeracji występują obszarowe formy ochrony przyrody, których
tereny pokrywają się częściowo z obszarem aglomeracji.
W związku z powyższym dla części obszaru Aglomeracji Płock istnieje uzasadnienie
obniżenia wskaźnika koncentracji.
Dotyczy to inwestycji planowanych do zrealizowania w ul. Grabówka (prawobrzeżna
część miasta, obr. ewid. 1, oraz inwestycji zlokalizowanych w obr. ewid. 16 - dzielnicy
Ciechomice oraz w przeważającej części obr. ewid. 14, dzielnicy Góry.
Dla pozostałych inwestycji planowanych do zrealizowania w obszarze aglomeracji
Płock wskaźnik koncentracji nie powinien być mniejszy niż 120 Mk/km sieci.
Poniżej znajduje się wyliczenie wskaźnika koncentracji odrębnie dla terenów, dla
których obowiązuje minimalny wskaźnik 120 osób na 1 km sieci i odrębnie dla terenów, dla
których minimalny wskaźnik koncentracji wynosi 90 osób na 1 km.
Tabela 13. Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci
kanalizacyjnej na obszarze Aglomeracji Płock (dla obszaru o wskaźniku
długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci)
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [km]

14,78

Sumaryczna liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywające
w aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć
kanalizacyjną [osób]

1 804

Wskaźnik koncentracji [Mk/km]

122

Tabela 14. Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci
kanalizacyjnej na obszarze Aglomeracji Płock (dla obszaru o wskaźniku
długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [km]

5,66

Sumaryczna liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywające
w aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć
kanalizacyjną [osób]

553

Wskaźnik koncentracji [Mk/km]

98

3.2.5. Informacje o średniodobowej ilości ścieków komunalnych powstających na
terenie planowanej Aglomeracji oraz ich składzie jakościowym
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni ścieków w Maszewie w 2015 roku

31
Id: E91F2FCF-4FBA-42FA-8F80-15549C6B06E0. Uchwalony

Strona 31

Aktualizacja planu obszaru Aglomeracji Płock

Green Key

Istniejące sieci kanalizacyjne obsługują mieszkańców w obrębie granic proponowanej
Aglomeracji.
Na koniec 2015 roku obszary objęte proponowanymi granicami Aglomeracji Płock
podłączone były do oczyszczalni ścieków w Maszewie zlokalizowanej na terenie gminy
Stara Biała. Do oczyszczalni dopływają również ścieki z innych gmin.
Informacje dotyczące ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków
w Maszewie w 2015 roku przedstawia kolejna tabela.
Tabela 15. Ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Maszewie
w 2015 roku
wskaźniki

jednostka

razem z 4 jednostek
(m. Płock,
gm. Nowy Duninów, gm. Stara
Biała, gm. Słupno)

szacunkowa liczba ludności korzystająca ze zbiorczej
osób
121 175
sieci kanalizacyjnej*
ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią
kanalizacyjną (bez ścieków opadowych i dowożonych
5 272
oraz bez wód infiltracyjnych)
3
wody infiltracyjne i przypadkowe
1 318
[dam /rok]
ścieki dowożone do oczyszczalni**
47
łącznie ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni
6 590
siecią kanalizacyjną
Źródło: wg sprawozdania OS-5 (sprawozdanie z oczyszczalni ścieków) za rok 2015
*
liczba wskazana w sprawozdaniu OS-5 przez wykonującego sprawozdanie
** ilość ścieków dowożonych z całego terenu miasta oraz gmin sąsiednich, a nie wyłącznie z obszaru
Aglomeracji Płock

Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni ścieków w Maszewie z terenu miasta
Płocka, a więc również z terenu skanalizowanego aglomeracji wyniosła 5 063 dam3,
tj. 5 063 000 m3/rok.
Są to ścieki dopływające siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków zarówno od
gospodarstw domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych jak również ścieki
odprowadzone od jednostek działalności produkcyjnej (przedsiębiorstw, zakładów
przemysłowych, budownictwa, transportu itp.)
Według sprawozdania OS-5 za 2015 rok ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków w 2015 roku z terenu miasta Płocka wyniosła 118 528 osób, z czego część
obsługiwana jest taborem asenizacyjnym.
Analiza na potrzeby przeprowadzenia niniejszej weryfikacji obszaru i granic
Aglomeracji Płock wskazuje, że ze zbiorczej kanalizacji w obrębie obszaru aglomeracji
korzysta ok. 115 538 mieszkańców.
Oprócz ścieków dopływających siecią kanalizacyjną do oczyszczalni w Maszewie
trafiały również ścieki dowożone taborem asenizacyjnym (ścieki dowożone na stację zlewną
przy oczyszczalni), pochodzące od ok. 4 234 mieszkańców miasta.
Wskazana w tabeli powyżej ilość ścieków dowożonych do stacji zlewnej oczyszczalni
w Maszewie dotyczy całego obszaru obsługiwanego przez oczyszczalnię ścieków, a nie
wyłącznie obszaru Aglomeracji Płock.
Informacje o ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji
nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne
albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań
zapewniających ten sam co system kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska
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Zgodnie z analizą niniejszego dokumentu z ogólnej liczby mieszkańców oraz osób
czasowo przebywających na terenie aglomeracji, objętych obszarem i granicami aglomeracji
Płock, systemem istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie jest objęte:
 3 077 mieszkańców obsługiwanych jest przez zbiorniki bezodpływowe (liczba
mieszkańców docelowo planowana do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
projektowanej i istniejącej);
 170 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, które zostaną podłączone
do planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej;
 174 mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Ilość ścieków wytwarzanych przez mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez
zbiorniki bezodpływowe (stan na 31.12.2015 r.), ale planowanych do podłączenia do
kanalizacji zbiorczej projektowanej i istniejącej należy oszacować na podstawie ilości zużytej
wody według norm zużycia wody (80 - 160 dm3/Mk/d) dla mieszkańców niepodłączonych do
sieci kanalizacyjnej.
Ilość mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
projektowanej i istniejącej (obecnie obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe), w tym
2187 mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci projektowanej oraz 890
mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci istniejącej).
Ilość ścieków wytworzonych = 3 077 mk x 0,16 m3/mk/d = 492 m3/d = 180 dam3/rok.
Ilość osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, planowanych do
podłączenia do sieci kanalizacyjnej projektowanej (obecnie obsługiwanych przez zbiorniki
bezodpływowe) - 170 osób.
Ilość ścieków wytworzonych = 170 mk x 0,16 m3/mk/d = 27,2 m3/d = 9,9 dam3/rok.
Na terenie zweryfikowanej aglomeracji Płock ok. 174 mieszkańców obsługiwanych
jest przez przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Ilość ścieków wytwarzanych przez mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe
oczyszczalnie ścieków funkcjonujące na terenie Aglomeracji należy oszacować na podstawie
ilości zużytej wody według norm zużycia wody (80 - 160 dm3/Mk/d).
Ilość mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie
ścieków:
 174 mieszkańcy;
Ilość ścieków wytworzonych (przydomowe oczyszczalnie ścieków) = 174 mk x 0,16 m3/mkd
= 27,8 m3/d , tj. 10,2 dam3/rok.
Informacje dotyczące ilości oczyszczalni przydomowych funkcjonujących na terenie
planowanej Aglomeracji Płock wskazano na podstawie ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Urząd Miasta Płocka, a także na podstawie analizy
map zasadniczych obszaru miasta.
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W wyniku analizy na potrzeby weryfikacji obszaru aglomeracji stwierdzono możliwość
występowania większej ilości przydomowych oczyszczalni ścieków niż wskazane w ewidencji
Urzędu Miasta Płocka.
Z analizy wynika, że łączna ilość przydomowych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych w obszarze i granicach Aglomeracji Płock może wynieść 66 szt. (z ogólnej
liczby w granicach miasta 90 szt.).
Rzeczywista ilość przydomowych oczyszczalni ścieków funkcjonujących w obszarze
Aglomeracji Płock jest na bieżąco weryfikowana.
Jest to szczególnie ważne z uwagi na wymogi w zakresie zapewnienia przez te
rozwiązania poziomów ochrony środowiska.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy indywidualne stosowane na terenie
aglomeracji muszą zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska, a więc odprowadzane
z nich ścieki muszą spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) odpowiednie dla wielkości
RLM danej aglomeracji.

Informacje o średniodobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie
planowanej Aglomeracji oraz ich składzie jakościowym
Ogólny bilans ilości powstających na terenie Aglomeracji ścieków komunalnych i ich
rodzaju przedstawiono w tabeli, według ilości wynikających z powyższych danych.
Tabela 16. Zestawienie ilości ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji
Liczba, dla której wskazano
ilość ścieków powstających
[mieszkańcy, osoby, RLM]

Wskaźniki
Ścieki wytworzone, dopływające do oczyszczalni siecią
kanalizacyjną (bez ścieków opadowych i dowożonych
oraz bez wód infiltracyjnych) od mieszkańców aglomeracji
korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Ścieki wytworzone, dopływające do oczyszczalni siecią
kanalizacyjną (bez ścieków opadowych i dowożonych
oraz bez wód infiltracyjnych) od osób czasowo
przebywających na terenie aglomeracji korzystających ze
zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Ścieki wytworzone, dopływające do oczyszczalni siecią
kanalizacyjną (bez ścieków opadowych i dowożonych
oraz bez wód infiltracyjnych) pochodzące z przemysłu
obsługiwanego przez istniejącą sieć kanalizacyjną.
Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych od
mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej projektowanej i
istniejącej.
Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych od osób
czasowo przebywających na terenie aglomeracji, które
zostaną podłączone do planowanej do wykonania sieci
kanalizacyjnej.
Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez
mieszkańców aglomeracji korzystających z
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

Ilość ścieków
powstających

115 538 *

5 529 *

5 063
3
[dam /rok] ****

9 571 RLM ***

3

3 077 **

180 [dam /rok]

170 **

9,9 [dam /rok]

174*

10,2 [dam /rok]

3

3
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Liczba, dla której wskazano
ilość ścieków powstających
[mieszkańcy, osoby, RLM]

Wskaźniki

Ilość ścieków
powstających

(przydomowych oczyszczalni ścieków)
RAZEM bilans ścieków powstających na terenie
planowanej aglomeracji bez ścieków opadowych
i wód infiltracyjnych (średnia dobowa ilość ścieków
wytwarzanych na terenie aglomeracji)

3

5 263,1 [dam /rok]
3

14 419 [m /d]

Źródło: wyliczenia własne
*
według danych w rozdziale 3.2.1.
**
według danych w rozdziale 3.2.2.
***
według danych w rozdziale 3.2.3.
****
wg sprawozdania OS-5 (sprawozdanie z oczyszczalni ścieków) za rok 2015.

Jakość ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków
w Maszewie w 2015 roku przedstawia tabela poniżej.
Tabela 17. Jakość ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na oczyszczalni
ścieków w Maszewie w 2015 roku
wskaźnik /jednostka
stężenia

lp.

ścieki surowe
ładunek*
stężenie
[kg/rok]

ścieki oczyszczone
ładunek*
stężenie
[kg/rok]

3
0,1
1
BZT5 [mgO2/dm ]
511,2
3 369 112
3
5,6
2
ChZTCr [mgO2/dm ]
1 163,6
7 668 230
3
51,3
3
Zawiesina ogólna [mg/dm ]
653,7
4 308 180
3
6,5
4
Azot [mg/dm ]
98,5
649 330
3
7,4
5
Fosfor [mg/dm ]
14,2
93 907
Źródło: dane przekazane przez Wodociągi Płockie sp. z o.o.
*
wg sprawozdania OS-5 (sprawozdanie z oczyszczalni ścieków) za rok 2015

36 656
338 284
42 752
48 925
2 199

3.2.6. Równoważna Liczba Mieszkańców Aglomeracji (RLM) - uzasadnienie określonej
RLM aglomeracji
Zgodnie z definicją określoną w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne jeden
równoważny mieszkaniec (1 RLM) określany jest jako ładunek substancji organicznych
biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego
zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę. Wartość 1 RLM odpowiada
dobowej ilości ścieków odprowadzanych od 1 mieszkańca.






Na uzasadnienie RLM aglomeracji składają się:
RLM mieszkańców (wszystkich osób mieszkających w granicach aglomeracji,
niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków przez nich wytwarzanych) –
1 mieszkaniec = 1 RLM;
RLM turystów (liczba wszystkich zarejestrowanych miejsc noclegowych niezależnie
od sposobu zagospodarowania ścieków) – 1 łóżko = 1 RLM;
RLM z przemysłu – wyliczony wg wzoru Imhoffa, tylko zakładów podłączonych lub
planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
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Wyliczenie RLM dla proponowanej Aglomeracji Płock:
RLM Aglomeracji = RLM pochodzące od stałych mieszkańców + RLM pochodzące z od osób czasowo przebywających w aglomeracji
+ RLM pochodzące od przemysłu = 118 789 + 5 699 + 9571 =

134 059

Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości RLM Aglomeracji Płock na podstawie
„Wytycznych do tworzenia i zmiany Aglomeracji” opublikowanych w formie Załącznika 1
przez Ministerstwo Środowiska i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w lipcu 2014 roku.
Tabela 18. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców
Wyszczególnienie:

RLM

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której
wykonanie środki finansowe zostały pozyskane
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci
kanalizacyjnej
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej
sieci kanalizacyjnej
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci
kanalizacyjnej
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który
będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do
sieci kanalizacyjnej
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji,
korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych
(przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe)
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)

115 538 *
0
2 187 **
890
5 529 ***
0
170 ****
9571 *****

0

174 ******

134 059

Źródło: Załącznik 1 wytycznych Ministerstwa Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pn. „Wytyczne
do tworzenia i zmiany aglomeracji”
*
wskazana na podstawie tabel 1, 2 i 3, wyliczona na podstawie danych ewidencji ludności oraz na
podstawie zestawień wynikających z analizy map zasadniczych
**
wskazana na podstawie tabeli 7, wyliczona na podstawie danych ewidencji ludności oraz na podstawie
zestawień wynikających z analizy map zasadniczych
***
wskazana na podstawie tabel 3 i 4
****
wskazana na podstawie tabeli 8, wyliczona na podstawie danych ewidencji ludności oraz na podstawie
zestawień wynikających z analizy map zasadniczych
*****
wskazana na podstawie tabeli 12
******
liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie ścieków (wskazana
w tabeli 2).
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Aktualny procent skanalizowania aglomeracji
W kolejnej tabeli przedstawiono RLM dla analizowanego obszaru wraz z wyliczeniem
aktualnego wskaźnika poziomu obsługi systemem kanalizacji zbiorczej dla Aglomeracji
Płock.
Tabela 19. Wyliczenie wskaźnika poziomu obsługi systemem kanalizacji zbiorczej na
terenie zweryfikowanej Aglomeracji Płock na koniec 2015 roku
obszar

Aglomeracja Płock

całkowita liczba RLM
dla aglomeracji

liczba RLM
obsługiwana aktualnie
istniejącym systemem
kanalizacji zbiorczej

134 059

130 638 *

aktualny poziom
obsługi zbiorczymi
systemami
kanalizacyjnymi
[% RLM]
97,45 %

Źródło: zestawienie według wyliczeń własnych
*
suma dla RLM obsługiwanych istniejącym systemem kanalizacji zbiorczej, wyliczona na podstawie
tabeli 18 – wiersze 2,5 i 8.

Perspektywiczny procent skanalizowania aglomeracji
Wyliczenie perspektywicznego wskaźnika poziomu obsługi systemem kanalizacji
zbiorczej dla Aglomeracji Płock sporządzone zostało dla założenia realizacji wszystkich
inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i podłączeniu wszystkich mieszkańców,
osób czasowo przebywających i przemysłu.
Tabela 20. Wyliczenie wskaźnika poziomu obsługi systemem kanalizacji zbiorczej na
terenie zweryfikowanej Aglomeracji Płock na koniec 2021 roku
Przewidywana liczba
RLM obsługiwana
systemem kanalizacji
zbiorczej

całkowita liczba RLM
dla aglomeracji

obszar

Aglomeracja Płock

134 059

133 885 *

perspektywiczny
poziom obsługi
zbiorczymi systemami
kanalizacyjnymi
[% RLM]
99,9 %

Źródło: zestawienie według wyliczeń własnych
*
RLM przewidziane do obsługi systemem kanalizacji zbiorczej po zrealizowaniu wszystkich planowanych
inwestycji (tab. 5) oraz podłączeniu mieszkańców, którzy nie zrealizowali przyłącza do kanalizacji zbiorczej
Wyliczona na podstawie różnicy ogólnego RLM aglomeracji pomniejszonego o liczbę mieszkańców
obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków (tab. 2)

3.3.

Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Maszewie

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych Miasta Płocka w Maszewie (ID oczyszczalni wg
KPOŚK: PLMZ0060) jest oczyszczalnią obsługującą teren Aglomeracji Płock oraz dwóch
innych gmin (Stare Biała i Nowy Duninów). Jest to oczyszczalnia biologiczna
z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy
odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM.
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Teren oczyszczalni zlokalizowany jest na dz. ewid nr 106 obręb 0018 Maszewo (gmina
Stara Biała) - adres obiektu oczyszczalni to Maszewo 39A. Eksploatatorem obiektu jest
Spółka Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
W październiku 2013 r. została zakończona przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Maszewie. Oczyszczalnia ścieków jest w bardzo dobrym stanie technicznym
i obecnie nie są planowane żadne jej modernizacje.
Lokalizację oczyszczalni wskazano na załączniku graficznym (arkusz nr 1).
Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków:
 długość: 19°36´48ˮ,
 szerokość: 52°33´48ˮ.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnych (decyzja Marszałka Województwa
Mazowieckiego PŚ.ZD.IV./WK/6292-48/10 z dnia 23.12.2010 r. - decyzja ważna do dnia
20.12.2020 r.) Obiekt ma pozwolenia na odprowadzanie oczyszczonych ścieków
komunalnych z Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w miejscowości Maszewo do rzeki
Wisły. Decyzja ta została zmieniona decyzją Nr 180/11/PŚ-ZD-IV, znak PŚ-ZDIV.7322.2.72.2011.WK z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz postanowieniem z dnia 14 stycznia
2011 r., znak PŚ.ZD.IV./WK/6292-48/10. Ilość wprowadzanych ścieków określona aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym:
Dla pogody bezdeszczowej:
- Qmax.d. = 24 000 m3/d,
- Qśr/d = 20 000 m3/d.
Ścieki odprowadzane są do Wisły w km 639+500. Współrzędne geograficzne punktu
zrzutu ścieków (zgodne z oznaczeniem w sprawozdaniu z KPOŚK 2015):
 x 52,5613 (szerokość geograficzna),
 y 19,6044 (długość geograficzna).
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wystąpiły z wnioskiem do Marszałka Województwa
Mazowieckiego o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód - odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Wisły w km 639+500 z oczyszczalni
ścieków w Maszewie, gmina Stara Biała na okres 10 lat. Wnioskowana ilość ścieków:
 Qmaxh = 3 000 m3/h,
 Qśrd = 24 000 m3/d (Qśrd – obliczone jako ilość ścieków odprowadzanych
z oczyszczalni w m3 w ciągu roku, podzielona przez ilość dni w roku),
 Qmaxa = 8 760 000 m3/a.
Charakterystyka oczyszczalni:
 nazwa odbiornika ścieków: naturalny ciek wodny Wisła - zlewnia I rzędu,
 przepustowość oczyszczalni :
 średnia - 24 000 m3/d,
 maksymalna godzinowa - 3 000 m3/h,
 maksymalna roczna - 8 760 000 m3/rok,
 projektowa wydajność oczyszczalni – 160 000 RLM,
 ścieki dopływające siecią kanalizacyjną - 6 543 276 m3/rok,
 ścieki dowożone - 46 674 m3/d,
 średnie obciążenie oczyszczalni - 18 054,66 m3/d,
 ilość oczyszczonych w roku 2015 ścieków komunalnych – 6 826 300 m3,
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rodzaj oczyszczalni – mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem
biogenów (PUB2), oczyszczalnia spełnia wymagania załącznika nr 1 do
rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego,
 średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających (dane za rok
2015):
 BZT5 – 511,3 mg O2/l,
 ChZT – 1 163,6 mg O2/l,
 zawiesina ogólna – 653,8 mg/l,
 azot ogólny – 98,5 mg/l,
 fosfor ogólny - 14,3 mg/l,
 średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających (dane za rok
2015):
 BZT5 – 5,6 mg O2/l,
 ChZT – 51,3 mg O2/l,
 zawiesina ogólna – 6,5 mg/l,
 azot ogólny – 7,4 mg/l,
 fosfor ogólny – 0,3 mg/l.
W funkcjonującej oczyszczalni ścieków oczyszczane są ścieki:
dopływające do oczyszczalni systemem kanalizacji zbiorczej;
dowożone taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych do stacji zlewnej.

Od kwietnia 2015 r. oczyszczalnia w Maszewie, jest jedyną oczyszczalnią
eksploatowaną na potrzeby oczyszczania ścieków odprowadzanych z Płocka. Do
oczyszczalni dopływają ścieki z prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Płocka, częściowo
z gminy Stara Biała, Nowy Duninów i Słupno.
Przed wprowadzeniem do urządzeń oczyszczania, ścieki zbierane i gromadzone są:
 w kanałach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej,
 w przepompowniach: Jasna w prawobrzeżnej części miasta oraz Mazura P-5 we
wschodniej części miasta,
 w kanale dopływowym ścieków do oczyszczalni.
Ścieki podawane są pompowo do kolektora grawitacyjnego o wymiarach
1 000 x 1 750, który doprowadza je do oczyszczalni. Ścieki odprowadzane są zarówno
z systemu rozdzielczego, jak i ogólnospławnego. Proces oczyszczania przebiega w kilku
etapach:
OCZYSZCZANIE MECHANICZNE
1. Cedzenie na kratach
Dopływające ścieki, w pierwszej kolejności trafiają do obiektu nr 1 – budynek krat.
Zainstalowano tam dwie kraty schodkowe o prześwicie 3 mm i przepustowości
1 500 m3/h każda. Zadaniem krat jest wydzielenie ze ścieków zanieczyszczeń
o rozmiarach większych niż 3 mm. Ścieki po przecedzeniu przepływają do obiektu nr
2 – piaskownika.
Kraty uruchamiane są od czujnika poziomu przed kratami lub od nastawy czasowej
i współpracują z własnym sterownikiem.
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Po określonej liczbie załączeń kraty następuje cykl płukania i prasowania,
a następnie transportu skratek do kontenera za pomocą systemu przenośników
ślimakowych.
2. Usuwanie zawiesiny ziarnistej
Po przejściu przez kraty ścieki dopływają do piaskowników. Konstrukcja tych
zbiorników sprawia, że na ich dnie osadza się przede wszystkim cięższa zawiesina
ziarnista, a ścieki przepływają dalej kolektorem grawitacyjnym do osadników
wstępnych.
Urządzeniami mechanicznymi zainstalowanymi w tym obiekcie jest pomost
przejezdny wyposażony w pompy do odprowadzania zanieczyszczonej pulpy
piaskowej z dna zbiorników. Pulpa piaskowa jest przekazywana rynną spustową do
separatora piasku wyposażonego w funkcję płukania. Zespół separatora z płuczką
i przenośnikiem dla odwodnionego i wypłukanego piasku znajduje się w budynku
krat.
Podstawowym celem działania instalacji do usuwania zawiesiny ziarnistej jest:
 Osiągnięcie dobrej skuteczności (powyżej 90 %) w usuwaniu ziaren średnicy
większej równej niż 0,2 mm.
 Wypłukanie wydzielonego piasku tak by uzyskać zawartość organiki poniżej 4 %.
3. Usuwanie zawiesiny łatwo opadającej
Ścieki po opuszczeniu piaskowników przepływają do zespołu osadników wstępnych.
W tych urządzeniach następuje sedymentacja zawiesiny łatwo opadającej. Osadniki
wstępne składają się z 5 niezależnych prostokątnych zbiorników o wymiarach: 5 m x
40 m i głębokości średniej 3 m każdy. Sumaryczna objętość czynna 2 637 m 3. Czas
zatrzymania dla przepływu średniego wynosi 2,6 h.
Zawiesina osadzona na dnie oraz części wyflotowane zgarniane są przez listwy
zgarniacza łańcuchowego. Osad trafia do lejów osadowych, natomiast części
pływające do rynien uchylnych. Osad z każdego leja jest odprowadzany przewodem
wyposażonym w zasuwę z napędem elektrycznym wpiętą do systemu automatyki.
Głównym celem pracy osadników wstępnych jest usunięcie ze ścieków zawiesiny
łatwo opadającej. Przy prawidłowo działających osadnikach można uzyskać od 50 %
do 70 % redukcji zawiesiny (bez wspomagania chemicznego). Jednak w przypadku
deficytu związków organicznych w ściekach docierających do reaktora celowo
pogarsza się działanie osadników w takim stopniu, który pozwoli na poprawne
prowadzenie procesów w reaktorach biologicznych.
Część ścieków może omijać osadniki wstępne poprzez istniejące obejście łączące
komorę K2 z komorą K3. Poprzez zmianę wielkości otwarcia obejścia steruje się
wielkością strumienia ścieków, który przepływa na dalszy stopień oczyszczania bez
usunięcia zawiesiny. Jest to działanie mające dodatkowo uzupełnić dopływ części
organicznych do reaktora biologicznego, jeżeli wciąż występuje deficyt.
Wielkość i częstotliwość spustów osadu z lejów osadników oraz wielkość otwarcia
obejścia jest ustalana przez technologa jako wytyczna technologiczna na podstawie
oceny zagęszczania osadu w zagęszczaczu grawitacyjnym oraz prawidłowości
przebiegu procesów w reaktorze biologicznym.
OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE
1. Ścieki po opuszczeniu osadników wstępnych przepływają do zespołu reaktorów
biologicznych (obiekt 6 i 7). W zbiornikach tych wyróżniamy 4 strefy.
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2.

3.

4.

5.

6.

Obiekt 6
•
Strefę predenitryfikacji osadu wstępnego
•
Strefę defosfatacji biologicznej
Obiekt 7
•
Strefę denitryfikacji
•
Strefę nitryfikacji
Reaktory biologiczne stanowią główny element węzła oczyszczania biologicznego
(stopnia oczyszczania biologicznego). W skład tego węzła wchodzą jeszcze
następujące obiekty:
•
Osadniki wtórne,
•
Pompownia recyrkulacji i osadu nadmiernego,
•
Stacja dmuchaw.
W węźle biologicznym realizowane są następujące główne procesy jednostkowe:
usuwanie fosforu, usuwanie azotu, napowietrzanie, sedymentacja i recyrkulacja
osadu, odbiór osadu nadmiernego.
Usuwanie fosforu
Usuwanie fosforu na drodze biologicznej polega na magazynowaniu związków
fosforowych w komórkach bakteryjnych, które potrafią funkcjonować zarówno
w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Proces przebiega w dwóch fazach:
 Faza I – warunki beztlenowe o niskim potencjale redox (obiekt 6) zgromadzenie w komórkach bakteryjnych odpowiednio dużego zapasu
produktów fermentacji kwaśnej (lotnych kwasów tłuszczowych), a wydalenie
reszt fosforanowych jako produktów procesów wytworzenia energii
w warunkach beztlenowych,
 Faza II – w warunkach tlenowych (komora nitryfikacji obiekt 7) –
zgromadzenie zapasu związków fosforowych, przewyższającego masę
fosforu wydalonego w fazie I.
Obiekt nr 6
Składa się z dwóch zespolonych komór z przepływem cyrkulacyjnym wymuszonym
mieszadłami śmigłowymi o osi pionowej. Pierwsza komora – komora predenitryfikacji
osadu recyrkulowanego – pojemność 1 000 m3 ma za zadanie usunąć pozostałość
azotanów w strumieniu osadu powrotnego i uzyskać odpowiednio niski potencjał
redox. Wyposażona jest w jedno mieszadło śmigłowe.
Druga komora – komora defosfatacji – pojemność 1 700 m3 ma pozwolić
zgromadzić w komórkach bakteryjnych produkty fermentacji kwaśnej. Wyposażona
jest w dwa mieszadła śmigłowe.
W przypadku gdy efektywność procesu biologicznego jest niewystarczająca
i w ściekach oczyszczonych pojawiają się zbyt duże stężenia fosforu, to należy
wspomóc proces dawkowaniem koagulantu żelazowego. Dawkowanie należy
rozpocząć od dawki 1,5 mola żelaza na 1 mol fosforu do usunięcia i obserwować
stężenie fosforu w ściekach oczyszczonych. Jednak pierwszych efektów należy
spodziewać się po ok 1-2 dobach od rozpoczęcia dawkowania.
Usuwanie azotu
Azot ze ścieków usuwany jest na drodze biologicznej. Do tego celu wykorzystuje się
następujące procesy prowadzone przez kultury bakteryjne:
Procesy utlenienia:
•
Amonifikacji – utleniania azotu ze związków organicznych do azotu amonowego
•
Utlenianiu azotu amonowego do azotanów (proces nitryfikacji)
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Proces redukcji
•
Redukcji azotu azotanowego do gazowego azotu cząsteczkowego (proces
denitryfikacji)
Zgodnie z kolejnością przemian reakcji biochemicznych, pierwszym procesem jest
proces utleniania, którego końcowym produktem są jony azotanowe, tak aby
w dalszej kolejności mogły zostać zredukowane do azotu cząsteczkowego. Jednak
dla zajścia skutecznej denitryfikacji potrzebne są substancje organiczne zawarte
w surowych ściekach, które ulegają rozkładowi w procesie tlenowym. Dlatego też
pierwszym reaktorem do którego doprowadzane są ścieki jest proces denitryfikacji –
drugi w kolejności. Aby mógł zajść azotany dostarczane są z drugiego procesu dzięki
zastosowaniu recyrkulacji wewnętrznej pomiędzy zbiornikami.
Usuwanie azotu ze ścieków wg opisanego powyżej schematu następuje głównie
w obiekcie nr 7. Obiekt ten składa się z dwóch bliźniaczych zespołów, każdy
składający się z trzech zbiorników:
- komory denitryfikacji 6 240 m3
- komory naprzemiennej 2 040 m3
- komory nitryfikacji 4 200 m3
Razem – jeden zespół zbiorników w obiekcie nr 7 posiada pojemność zbiorczą –
12 480 m3. Sumaryczna pojemność obydwu zespołów w obiekcie nr 7 – 24 960 m3.
Celem procesu usuwania azotu jest uzyskanie w próbce średniodobowej stężenia
azotu ogólnego mniejszego niż 10 mg/l.
7. Napowietrzanie
Dla przebiegu procesów tlenowych niezbędne jest wtłoczenie odpowiedniej ilości
powietrza do reaktora. Do tego celu służy zestaw 4 dmuchaw zainstalowany
w obiekcie nr 9 – stacja dmuchaw, skąd powietrze przepływa przewodami do
zbiorników reaktora biologicznego (do komór nitryfikacji i komór naprzemiennych
obiektu nr 7), a następnie jest rozprowadzone systemem rusztów napowietrzających
zainstalowanym na dnie zbiornika. Ruszty zakończone są rurowymi dyfuzorami
drobnopęcherzykowymi powleczonymi membraną elastomerową.
W każdym zespole składającym się z komory naprzemiennej i komory nitryfikacji
zainstalowano 4 niezależne odgałęzienia z dyfuzorami. Jedno odgałęzienie
w komorze naprzemiennej i 3 w komorze nitryfikacji. Każde odgałęzienie
współpracuje ze swoją przepustnicą regulacyjną.
Sterowanie polega na uzyskaniu odpowiedniego stężenia tlenu w każdej strefie
reaktorów napowietrzanych. Jedna strefa odpowiada zasięgowi jednego
niezależnego odgałęzienia rusztów napowietrzających współpracującego z jedną
przepustnicą i jednym czujnikiem mierzącym stężenie tlenu w ściekach.
System automatycznej regulacji tak ustawia otwarcie przepustnic, aby uzyskać
zadane w danej strefie stężenie.
Do zadań dyspozytora jest korygowanie ciśnienia w kolektorze zbiorczym. Jeżeli
przepustnice osiągnęły znaczne otwarcie (powyżej 70 %) a system ma trudności
z uzyskaniem zadanego stężenia tlenu, należy nieco powiększyć zadane ciśnienie
w kolektorze. I odwrotnie, jeżeli przepustnice są już znacznie zamknięte (poniżej
30 %), a system uzyskuje zadane stężenia bądź je przekracza, należy obniżyć
ciśnienie powietrza w kolektorze. Zadane ciśnienie powietrza w kolektorze jest
utrzymywane przez autonomiczny system regulacji dmuchaw. Pojedyncza korekta
ciśnienia nie powinna być większa niż o 5 mbar. Należy pamiętać, że system
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odznacza się znaczną bezwładnością i nie należy zbyt gwałtownie korygować jego
nastaw, bo zwykle prowadzi to do niestabilnej pracy i dużych wahań, często
o charakterze oscylacyjnym.
8. Sedymentacja i recyrkulacja osadu
Ścieki oczyszczone w reaktorach biologicznych przepływają wraz z kulturami
bakteryjnymi (osadem czynnym) do osadników wtórnych. Podział przepływu na
poszczególne osadniki jest ustalany na podstawie stopnia otwarcia ręcznych
zastawek w kanale dopływowym.
W osadnikach następuje sedymentacja osadu czynnego (kultur bakteryjnych
w postaci skłaczkowanej zawiesiny) na dno zbiornika. Tam jest on zagarniany do leja
umieszczonego w centralnej części zbiornika, skąd ciśnieniowym przewodem
grawitacyjnym wpływa do pompowni osadu recyrkulowanego (pompownia osadu
recyrkulowanego i nadmiernego).
Sklarowane ścieki przelewają się przez przelewy pilaste do koryt odpływowych i dalej
przepływają do kolektora zbiorczego i są odprowadzane do Wisły.
Zawiesina zebrana z dna osadników, która dopłynęła do komory pompowni
recyrkulacji jest przetłaczana do reaktora biologicznego – komory predenitryfikacji
(obiekt nr 6).
Podstawowymi celami procesowymi są:
•
uzyskanie skutecznego zawrócenia osadu, tak aby nie zalegał w osadniku i nie
przedostawał się do odpływu.
•
uzyskanie należytego zagęszczenia osadu w strumieniu recyrkulowanym.
Zagęszczenie to nie powinno być niższe niż 8 kg/m3 i nie powinno przekraczać
20 kg/m3.
O realizacji procesu sedymentacji i recyrkulacji osadu czynnego decydują trzy punkty
regulacyjne:
•
Ustalenie stopnia rozdziału na poszczególne osadniki – sterowanie ręczne
•
Ustalenie stopnia recyrkulacji – sterowanie automatyczne
•
Ustalenie wielkości przepływu osadu z osadników do pompowni – sterowanie
automatyczne
Sterowanie rozdziałem napływu na osadniki wtórne jest dokonywane ręcznie,
poprzez ręczne otwieranie i przymykanie zastawek regulacyjnych.
Sterowanie stopniem recyrkulacji wykonywane jest automatycznie w następujący
sposób:
Dyspozytor wpisuje do systemu automatycznej regulacji stopień recyrkulacji osadu
określony wcześniej przez technologa. Sterownik ustala tak pracę pomp
recyrkulacyjnych by stosunek przepływu recyrkulatu do natężenia ścieków w odpływie
był taki jak zadany stopień recyrkulacji. W przypadku jeżeli wymagany przepływ
recyrkulatu jest większy niż wydajność dwóch pomp – sterownik pozostawia pracę
dwóch pomp z wydajnością 100 %. W przypadku jeżeli wymagany przepływ
recyrkulatu jest mniejszy niż możliwy do uzyskania – sterownik pozostawia pracę
jednej pompy z minimalną wydajnością eksploatacyjną, tj. ok. 70 %.
Równomierność odbioru zsedymentowanego osadu z każdego osadnika jest
regulowana poprzez położenie przelewowej zastawki regulacyjnej zabudowanej na
dopływie osadu z każdego osadnika do komory pompowni recyrkulacji. Regulacja ta
realizowana jest automatycznie w oparciu o pomiar stężenia osadu w przewodzie
z każdego osadnika. Sterownik, zmieniając położenie zastawki, stara się uzyskać
jednakowe stężenie osadu w każdym z tych przewodów.
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9. Usuwanie osadu nadmiernego
Osad nadmierny usuwany jest pompowo z czerpni pompowni osadu
recyrkulowanego. W czerpni tej zamontowano dodatkowo dwie pompy zatapialne
przepompowujące zadaną porcję osadu do zbiornika osadu nadmiernego.
Kluczowym zadaniem jest odbiór takiej ilości przyrastających kultur bakteryjnych
(osadu czynnego) aby uzyskać oczekiwany przez technologa średni czas
przebywania komórki bakteryjnej w reaktorze (tzw. wiek osadu). Dobowa ilość osadu
do odebrania jest ustalana przez technologa.
Ścieki oczyszczone po osadnikach wtórnych trafiają do wspólnego kolektora
o średnicy 800 mm. Kolektor ten dopływa do zespołu obiektów – pompowni wody
technologicznej oraz komory pomiarowej z zainstalowanym przepływomierzem
elektromagnetycznym.
Ścieki oczyszczone kontrolowane są w komorze poboru prób przy pompowni wody
technologicznej na kanale zbiorczym ścieków oczyszczonych. Próby pobierane są zarówno
do urządzeń kontrolujących jakość ścieków oczyszczonych on-line, jak i na potrzeby kontroli
laboratoryjnej.
Po komorze poboru prób następuje redukcja średnicy przewodu do DN 500 i ścieki
przepływają przez przepływomierz elektromagnetyczny w celu dokonania pomiaru ilości
odprowadzanych ścieków.
Po komorze pomiarowej ścieki dopływają do studni zmiany przekroju kanału, gdzie
ponownie następuje powrót do średnicy DN 800. Kolektor DN 800 doprowadza ścieki do
komory początkowej kolektorów zrzutowych. Kolektory zrzutowe stanowią parę przewodów o
średnicy DN 500 mm wykonanych z polietylenu ciśnieniowego SDR11. Ścieki są
odprowadzane grawitacyjnie.
Z uwagi na duży spadek wynikający z ostrego nachylenia skarpy wiślanej,
przepustowość każdej nitki kolektora wyniesie ok. 2 000 m3/h już przy napełnieniu 21 cm
(czyli mniej niż połowa napełnienia przewodu). Oznacza to, że praktycznie jedna nitka
kolektora pozwala na odprowadzenie maksymalnego godzinowego przepływu ścieków.
W trakcie procesu oczyszczania ścieków powstają dwa rodzaje osadu. Osad
wstępny, odbierany z osadników wstępnych (usuwanie zawiesiny łatwo opadającej) oraz
osad nadmierny (usuwanie osadu nadmiernego). Poniżej przedstawiono schemat
wytwarzania osadów:
1. Zagęszczanie osadu wstępnego
Osad odbierany z osadników wstępnych trafia do komory czerpnej pompowni osadu
wstępnego. Dalej przepompowywany do zagęszczacza grawitacyjnego. Zagęszczacz
grawitacyjny jest cylindrycznym zbiornikiem o objętości 530 m3. Tam pod wpływem
grawitacji i mieszadła wolnoobrotowego następuje zagęszczenie zawiesiny przy dnie
zbiornika. Kolejne porcje dopompowanego osadu wypychają sklarowaną ciecz
poprzez przelew teleskopowy zamontowany w górnej części zbiornika. Ciecz
nadosadowa przepływa do pompowni odcieków z zagęszczacza i jest dalej
przepompowana do reaktora biologicznego (komory predenitryfikacji). W zależności
od częstotliwości, wielkości i intensywności dopływu nowych partii osadu, proces
zagęszczania może przebiegać bardziej lub mniej efektywnie. Częstotliwość
i wielkość spustu zależy od zadanego cyklu spustu osadu z osadnika. Intensywność
zależy od ilości pomp przepompowujących w danej chwili osad. Można zastosować

44
Id: E91F2FCF-4FBA-42FA-8F80-15549C6B06E0. Uchwalony

Strona 44

Aktualizacja planu obszaru Aglomeracji Płock

Green Key

jedną pompę lub jednoczesną pracę dwóch pomp. Większy, częstszy i bardziej
intensywny spust zakłóci proces zagęszczania, ale może zwiększyć ładunek
substancji organicznych podawanych do reaktora wraz z odciekami, jeżeli zajdzie
taka potrzeba. Wielkość i częstotliwość spustów powinna zostać ustalona przez
technologa na podstawie testów, tak aby uzyskać potrzebne uzupełnienie ładunku
substancji organicznej w reaktorze przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie
zagęszczenia osadu.
Osad zagęszczony odbierany jest z dna zbiornika i przepompowany do zbiornika nr
18 pompami z pompowni osadu.
2. Zagęszczanie osadu nadmiernego
Osad nadmierny trafia do zbiornika nr 16. Stamtąd jest podawany na wirówki
dekantacyjne. Oczyszczalnia jest wyposażona w wirówki dekantacyjne służące do
zagęszczania osadu nadmiernego. Urządzenia te pracują w trybie automatycznym –
jedna pracująca, druga rezerwowa. Osad zagęszczony jest przepompowywany do
zbiornika nr 18 (podobnie jak zagęszczony osad wstępny). Odcieki trafiają do
kanalizacji. Głównym celem procesu jest uzyskanie właściwego stopnia
zagęszczenia.
3. Fermentacja
Osad zagęszczony ze zbiornika nr 18 jest podawany do wydzielonych komór
fermentacyjnych. Oczyszczalnia jest wyposażona w trzy takie komory, każda
o pojemności 1 800 m3.
Osad podawany jest cyklicznie pompami zainstalowanymi w pompowni osadu, wg
algorytmu zapisanego w sterowniku. Głównym celem fermentacji jest uzyskanie jak
największej redukcji substancji organicznej w wyniku fermentacji metanowej
i uzyskanie jak największej ilości gazu. Osad należy wprowadzać maksymalnie
równomiernie, unikać przeciążeń hydraulicznych oraz przeciążeń ładunkiem
substancji organicznych. Projektowe średnie sumaryczne obciążenie trzech komór
wynosi 13 000 kg sm/d, 7 800 kg sm organicznej na dobę oraz 220 m3/d.
Osad w komorach fermentacyjnych podlega mieszaniu i podgrzewaniu. Do mieszania
służą mieszadła pompowe zainstalowane w rurze centralnej. Podgrzewanie
następuje w wymiennikach zainstalowanych w pomieszczeniu wymiennikowni. Do
recyrkulacji osadu pomiędzy komorą fermentacyjną a wymiennikami służą pompy
wirowe także zainstalowane w budynku operacyjnym WKF. Recyrkulacja osadu przez
wymienniki powinna zapewnić utrzymanie temperatury fermentacji z przedziału 33 –
38°C.
4. Odwadnianie
Osad
przefermentowany
grawitacyjnie
przepływa
do
zbiornika
osadu
przefermentowanego. Stamtąd jest podawany na wirówki dekantacyjne.
Oczyszczalnia jest wyposażona w wirówki dekantacyjne służące do odwadniania
osadu przefermentowanego. Urządzenia te pracują w trybie automatycznym – jedna
pracująca, druga rezerwowa. Osad odwodniony jest transportowany systemem
przenośników ślimakowych do hali magazynowej lub do suszarni. Odcieki trafiają do
kanalizacji.
Głównym celem procesu jest uzyskanie właściwego stopnia odwodnienia, który
powinien zawierać się w przedziale 21 – 25 % sm. Odebrane osady podlegają następującym
procesom: zagęszczenia, fermentacji, odwodnieniu. Pozostaje też możliwość dalszego
wysuszenia, ponieważ oczyszczalnia wyposażona jest w suszarnię osadów. W zależności od
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zastosowanej metody osady ściekowe po procesie stabilizacji mogą być zagospodarowane
w następujący sposób:
 po odwodnieniu mogą być przekazywane do przetwarzania, np. w procesie
kompostowania i dalej wykorzystywane do polepszania właściwości gleby,
 po wysuszeniu i granulacji mogą być przekazywane do instalacji przetwarzania i np.
produkcji paliw alternatywnych lub do współspalania w instalacjach termicznych.
Rocznie ilość osadu odwodnionego kształtuje się na poziomie od 10 000 do
15 000 Mg.

4.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W niniejszej dokumentacji przedstawiono propozycję weryfikacji obszaru i granic
Aglomeracji Płock.
W nowe granice obszaru Aglomeracji Płock docelowo powinny wejść tereny położone
w obrębie części Miasta Płock.
W związku z weryfikacją obszaru i granic aglomeracji oraz weryfikacją wyliczeń
wnioskuje się również zmianę wielkości aglomeracji.
Wyliczenie prawidłowej wielkości aglomeracji znajduje się w treści niniejszego
dokumentu.
Dla proponowanej Aglomeracji Płock wyliczono wielkość równoważnej liczby
mieszkańców (RLM).
RLM równoważna liczba mieszkańców Aglomeracji Płock: RLM =

134 059 RLM.

Ścieki z sieci kanalizacyjnej w obrębie planowanej aglomeracji kierowane będą do
funkcjonującej i jedynej oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka,
w miejscowości Maszewo, zlokalizowanej w obrębie gruntów Gminy Stara Biała. Jest to
obiekt eksploatowany przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
W ramach inwestycji planowanych do zrealizowania w obszarze aglomeracji
przewiduje się budowę nowej sieci kanalizacyjnej w obszarach dotychczas
nieskanalizowanych.

5.

UZASADNIENIE WERYFIKACJI OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI
PŁOCK

Aglomeracja Płock została wyznaczona w roku 2006 rozporządzeniem Wojewody
Mazowieckiego Nr 10 z dnia 30 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. z dnia 10 lipca 2006 r. Nr 131,
poz. 4283). Pierwotnie aglomerację wyznaczono na podstawie granicy administracyjnej
miasta Płocka. Wielkość aglomeracji została ustalona na 160 000 RLM.
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Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany w 2011 roku przystąpiono do zmiany obszaru
Aglomeracji Płock. Po przeprowadzeniu aktualizacji planu obszaru aglomeracji Sejmik
Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 123/11 z dnia 5 września 2011 roku
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji
Płock.
Jest to aktualnie obowiązujące rozporządzenie dot. wyznaczenia Aglomeracji Płock.
Obowiązująca granica Aglomeracji Płock posiada wielkość równoważnej liczby
mieszkańców 126 901 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Maszewo,
gmina Stara Biała.
Poniższe opracowanie stanowi weryfikację planu obszaru Aglomeracji Płock w celu
aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Płock zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami
w zakresie gospodarki ściekowej.
Opracowanie niniejszego dokumentu Aktualizacji planu obszaru Aglomeracji Płock
ma na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zweryfikowania wielkości, obszaru
i granic Aglomeracji Płock w celu ponownego wyznaczenia Aglomeracji Płock oraz
zweryfikowanie zapisów dotyczących wielkości Aglomeracji Płock w dokumencie KPOŚK
w trakcie jego kolejnej (V) aktualizacji.
W związku z aktualną sytuacją w zakresie gospodarki ściekowej na terenie miasta
Płocka zaistniała konieczność przeprowadzenia weryfikacji obszaru i granic Aglomeracji
Płock w oparciu o nowe uwarunkowania oraz wytyczne w zakresie wyznaczania aglomeracji.
W chwili obecnej w weryfikacji granic Aglomeracji uwzględniano obszary w oparciu
o wskaźnik koncentracji uzasadniający finansowo i technicznie realizację sieci kanalizacji
z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej zawartych w dokumencie pn. „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji”
opublikowanych w lipcu 2014 roku.
W granicach obszaru Aglomeracji występują obszarowe formy ochrony przyrody,
których zasięg pokrywa się częściowo z obszarem aglomeracji.
W związku z powyższym dla części obszaru Aglomeracji Płock istnieje uzasadnienie
obniżenia wskaźnika koncentracji.
Dla obszaru aglomeracji Płock wyliczony wskaźnik dla obszarów nie podlegającym
obniżeniu wskaźnika wyniósł 125 Mk/km sieci, natomiast dla obszarów podlegających
obniżeniu wskaźnika 98 Mk/km sieci planowanej do budowy.
Obszary wykluczone z aglomeracji Płock, zweryfikowane na podstawie niniejszego
dokumentu dotyczą zabudowy rozproszonej, dla której z uwagi na brak dokumentacji
technicznej, długości sieci kanalizacji potrzebnej do wybudowania oszacowano na podstawie
analizy map oraz ewidencji gruntów i ewidencji ludności.
Dla obszarów wykluczonych z obszaru i granic aglomeracji planuje się wdrożenie
systemów indywidualnej gospodarki ściekowej opartej o przydomowe oczyszczalnie ścieków
lub szczelne zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych.
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W związku z weryfikacją wielkości, obszaru i granic Aglomeracji sporządzoną na podstawie
obowiązujących przepisów i wytycznych wnioskuje się o:
1. Zmianę wielkości Aglomeracji wyrażonej w RLM z 126 901 na 134 059
ze względu na zmiany w ilości mieszkańców Płocka (zmiany demograficzne
i meldunkowe), zmiany w jakości ścieków przemysłowych, zmiany w ilości RLM od
osób czasowo przebywających.
2. Ustalenie nowego zakresu terytorialnego obszaru Aglomeracji (zmianę obszaru
i granic Aglomeracji) ze względu na zmiany terenów objętych istniejącą siecią
i zmiany w planach inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz
wyłączenie zabudowy rozproszonej.
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CZĘŚĆ GRAFICZNA
Propozycja planu Aglomeracji Płock w formie graficznej została przedstawiona na
mapie w skali 1:10 000, zawierającej:
 oznaczenie granic administracyjnych gmin,
 oznaczenie granic obszaru przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji
zbiorczej – oznaczenie granic Aglomeracji,
 oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 ze zm.),
 oznaczenie granic stref ochrony ujęć wód podziemnych,
 oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do której odprowadzane
będą ścieki komunalne,
 skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
Propozycja planu Aglomeracji Płock sporządzona została z wykorzystaniem
urzędowych map topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT) pozyskanych z Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie oraz map zasadniczych pozyskanych z Urzędu Miasta
Płocka.

Propozycja planu Aglomeracji Płock w formie graficznej została przedstawiona na mapie
w skali 1:10 000
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WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA
Wybrane akty prawne:
Stan prawny na czerwiec 2016 r.






Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze
zm.).
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.).
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995).
Uchwała Nr 123/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej
aglomeracji Płock.

Literatura i wybrane dokumenty programowe:






Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie i Ministerstwo Środowiska (2013 r.),
Poradnik dotyczący gospodarki ściekowej w kontekście wykonania Krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych,
Terminy i definicje w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Materiały w posiadaniu Urzędu Miasta Płocka i Wodociągów Płockich Sp. z o.o.:










decyzje,
pozwolenia,
umowy,
raporty i sprawozdania ilościowe,
opracowania,
statystyki,
uchwały,
mapy zasadnicze obszaru Miasta Płocka.
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art. – artykuł
b. d. – brak danych
dn. – dnia
dz. – działka
Dz. U. – Dziennik Urzędowy
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
primuwiuk – plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych
m-c - miesiąc
Mk – mieszkańców
nr – numer
nr ewid. – numer ewidencyjny
ok. – około
poz. – pozycja
r. – rok
RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców
Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. – ulica
ust – ustęp
ze zm. – ze zmianami
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