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RADA MIEJSKA W SIEWIERZU PRZYJĘŁA UCHWAŁĘ W SPRAWIE WYZNACZENIA
AGLOMERACJI SIEWIERZ W NOWYM KSZTAŁCIE

W dniu 19 listopada 2020 r. Rada Miejska w Siewierzu przyjęła uchwałę w sprawie
wyznaczenia Aglomeracji Siewierz w nowym kształcie, obejmując tym samym obszar miasta
Siewierza, Sołectwa Gołuchowice oraz dodatkowo Sołectwa Brudzowice.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne dotychczasowa uchwała nr
V/26/22/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r Sejmiku Województwa Śląskiego
w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Siewierz zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
Unieważnienie się aktualnego projektu aglomeracji skutkowałoby m. in. brakiem możliwości pozyskiwania
dofinansowania dedykowanego tym obszarom na inwestycje wodno-kanalizacyjne po 31 grudnia 2020 r. W
związku z powyższym należało dokonać przeglądu aglomeracji, a następnie opracować i przyjąć nowy
projekt Aglomeracji Siewierz.
Dotychczasowa Aglomeracja Siewierz wyznaczona Uchwałą Nr V/26/22/2016 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. o RLM (Równoważna liczba mieszkańców) 6092 obejmowała swoim
obszarem Miasto Siewierz oraz Sołectwo Gołuchowice. Nowy kształt Aglomeracji Siewierz o RLM 7488
rozszerza obszar aglomeracji w celu skanalizowania kolejnej części Gminy, tj. Sołectwa Brudzowice.
W ramach dotychczas obowiązującej aglomeracji, Gmina Siewierz zrealizowała i kontynuuje następujące
założenia:
Siewierz – Piwoń: Pozyskano dofinansowanie i w 2016 r. zrealizowano I etap inwestycji dla
skanalizowania części Miasta Siewierza – skanalizowano ulicę Kielecką i Żwirki i Wigury;
Siewierz – Piwoń: Pozyskano dofinansowanie i obecnie realizuje się II etap inwestycji dla
skanalizowania pozostałej części Miasta Siewierza – ul. Kolejowa, Klubowa, Krzywa, Leśna,
Mostowa, Nowa, Wąska, Strażacka, Zdrojowa, Strażacka, Źródlana. Planowany termin zakończenia
inwestycji to 30 listopada 2021 r.;
Siewierz – Sulików: Pozyskano dofinansowanie i w 2017 r. zrealizowano I etap inwestycji dla
budowy kanalizacji w części Miasta Siewierza – ul. Rzeczna;
Siewierz – Sulików: Trwa realizacja zadania projektowego związanego ze skanalizowaniem
południowej części Miasta Siewierza – ulice Zagłębiowska, Boczna, Długa, Górna, Słoneczna,
Wiśniowa, Młyńska, Wiklinowa, Willowa, Wygodna, Kamienna, Wiosenna, Graniczna (oraz poza
aglomeracją: Stawowa, Cmentarna) – oraz równocześnie podłączeniem do systemu ul. Rzecznej;
Siewierz – oczyszczalnia ścieków: W fazie koncepcyjnej jest zamierzenie związane z rozbudową i
modernizacją Oczyszczalni Ścieków „Północ” w Siewierzu;
Gołuchowice: Trwa realizacja zadania projektowego związanego ze skanalizowaniem Sołectwa
Gołuchowice.
W związku z uchwaleniem projektu Aglomeracji Siewierz w nowym kształcie planuje się następujące
założenia związane ze skanalizowaniem Gminy Siewierz:
Siewierz: Uzyskanie w 2021 r. decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizowanego zadania
projektowego oraz późniejsza etapowa realizacja inwestycji związanych ze skanalizowaniem
południowej części Miasta Siewierza (Sulików);
Gołuchowice: Uzyskanie w 2021 r. decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizowanego zadania
projektowego oraz późniejsza realizacja inwestycji związanej ze skanalizowaniem Sołectwa

Gołuchowice;
Brudzowice: Zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej dla skanalizowania Sołectwa
Brudzowice. Etapowa realizacja inwestycji związanych ze skanalizowaniem Sołectwa Brudzowice na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Zgodnie z projektem Aglomeracji Siewierz, inwestycje związane ze skanalizowaniem pozostałej części
Miasta Siewierza (Sulików) oraz Sołectw Brudzowice i Gołuchowice powinny zostać zakończone do dnia
31 grudnia 2026 r. Planuje się realizację etapową, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Ponadto, dla prawidłowej gospodarki ścieków w aglomeracji Siewierz, konieczna jest rozbudowa i
modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków „Północ” w Siewierzu”. Planowana wydajność oczyszczalni po zrealizowaniu
zadania to 10 000 RLM (obecnie: 7150 RLM). Planuje się rozbudowę oczyszczalni o przepustowości min.
2000 m3/d (obecnie średnia przepustowość to 966 m3/d) oraz modernizację i wymianę zużytych
elementów. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 31 grudnia 2026 r.
Plan Aglomeracji Siewierz o RLM 7488 składający się z części opisowej i graficznej został uzgodniony z
Wodami Polskimi oraz w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody również z właściwym
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
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