
 
 

UCHWAŁA NR XIX/160/20 
RADY GMINY HERBY 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Herby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 
Gospodarstwem Wody Polskie Rada Gminy Herby uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 53/08 z dnia 18 sierpnia 
2008 roku  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Herby  (Dz. U. Nr 156 z dnia 22 sierpnia 2008r.), która traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 

§ 2. Wyznacza się aglomerację Herby o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4105, położoną 
w województwie śląskim, powiecie lublinieckim, w gminie Herby z oczyszczalnią ścieków komunalnych 
w Herbach. Aglomeracja Herby obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Herby, Kalina, Olszyna, Pietrzaki. 

§ 3. Opis planu aglomeracji Herby o której mowa w § 2, stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Obszar i granice aglomeracji Herby, o której mowa w § 2, wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, 
stanowiącej załącznik 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby. 

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

  

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Józef Kozielski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2021 r.

Poz. 280



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/160/20 

Rady Gminy Herby 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

I. Wstęp 

1. Aktualny stan prawny aglomeracji i przyczyny wnioskowania o zmianę: 

Aglomeracja Herby wyznaczona została rozporządzeniem Wojewody Śląskiego 53/08 z dnia 12.08.2008 
o Równoważnej Liczbie Mieszkańców 4386. Aglomeracja  zlokalizowana  jest  w  województwie  śląskim,  
powiecie  lublinieckim, w gminie Herby. Z uwagi na zrealizowane inwestycje na terenie gmin  oraz 
przeliczenia RLM aglomeracji wnioskuje się o likwidację dotychczasowej aglomeracji Herby oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Herby. Niniejszy opis został przygotowany zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 
sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub 
likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r. 

2. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą nr XXXII/309/18 
Rady Gminy Herby z dnia 17 października 2018 r., 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Herby: 

Lp. Numer i data 
uchwały Rady  
Gminy Herby  

przyjmującej plan 

Nazwa planu Rocznik, numer i 
pozycja dziennika 

urzędowego w którym 
opublikowano plan 

1 Nr 183/97 
z 10.12.1997 r. 

Zmiany fragmentów miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Herby dotyczące wsi Lisów i Hadra 

1998.2. 17 
(Dziennik Urzędowy  
Woj. 
Częstochowskiego) 

2 Nr 212/98 
z 18.03.1998 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych terenów w 
miejscowościach: Herby, Chwostek, Olszyna, 
Otrzęsie oraz w Nadleśnictwie Koszęcin 

1998.8.98 
(Dziennik Urzędowy  
Woj. 
Częstochowskiego) 

3 Nr V/31/99 
z 17.02.1999 r. 
sprostowanie  
omyłki 
nr XIX/152/2000 
z 25.10.2000 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wyodrębnionych terenów w 
miejscowościach Herby, Hadra, Kalina, 
Mochała i Olszyna w Gminie Herby 

1999.28.867 
2000.48.689 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

4 Nr XIX/150/2000 
z 25.10.2000 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy letniskowej 
w miejscowości Tanina (Dz. Nr 245/10) w 
Gminie Herby 

2000.49.713 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

5 Nr XIX/151/2000  
z 
25.10.2000 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy letniskowej 
w miejscowości Piłka w Gminie Herby 

2001.3.49 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

6 Nr XXI/165/2000  
z 
28.12.2000 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zalesień w 
miejscowościach Otrzęsie i Tanina 

2001.23.539 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

7 Nr 
XXXVIII/285/2002 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów wzdłuż przebiegu 

2003.5.219  
(Dz. Urz. Woj. 
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z 10.10.2002 r. gazociągu w/c Lubliniec (Lubecko) - 
Częstochowa 

Śląskiego) 

8 Nr XXV/224/05 
z 28.02.2005 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby (z wyłączeniem 
terenów objętych planami wymienionymi w 
pkt 1-11 tabeli oraz terenów położonych:  
w południowo-zachodniej części wsi Kalina o 
pow. 22,3ha oraz w miejscowości Piłka o 
pow. 2,90ha) 

2005.45.1232 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

9 Nr  
XXXVIII/365/06 
z 26.10.2006 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby; dot. Lisowa 
(tereny przy ul. Częstochowskiej o pow. 5ha i 
0,55ha, przy ul. Sportowej - pod drogę 
dojazdową), Turzy (tereny o pow. 0,84ha i 
0,16ha), Olszyny (tereny o pow. 1ha, 360m2, 
0,16ha, 0,12ha), Chwostka (teren o pow. 0,27 
ha położony w Otrzęsiu) i Mochały (tereny o 
pow. 0,36 ha i 0,15 ha) 

2006.152.4852 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

10 Nr XVI/210/08 
z 28.05.2008 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby; dot. 
miejscowości Herby (teren byłej jednostki 
wojskowej), Kaliny, dot. Lisowa przy ul. 
Dworcowej, 2 tereny w Pustkowiu, 2 tereny w 
Taninie 

2008.143.2723 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

11 Nr XXII/208/12 
z 27.12.2012 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby obejmująca 
obszary położone w miejscowościach: Kalina 
na zapleczu ulicy Strażackiej, Olszyna przy 
ulicy Nadrzecznej i Lisów na zapleczu ulicy 
Częstochowskiej 

2013.1387 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

12 Nr XXIII/215/13 z 
13.03.2013 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby obejmująca 
obszar w miejscowości Lisów położony 
między ulicami: Szkolną i Sportową 

2013.2682 (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego) 

13 Nr XXIII/216/13 
z 13.03.2013 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby obejmująca 
obszar w miejscowości Mochała położony 
przy ul. Droniowickiej 

2013.2683 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

14 XXVII/258/13 
z 25.09.2013 r. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Herby obejmująca 
tereny gazociągu  średniego ciśnienia na 
terenach leśnych w miejscowości Herby 

2013.5905 
(Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego) 

II. PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW 
POWYŻEJ 2 000 RLM 

1. Nazwa aglomeracji: Herby 

2. RLM wyznaczonej aglomeracji: 4105 

3. Gminy w aglomeracji: Herby  

4. Miejscowości:  Herby, Kalina, Olszyna, Pietrzaki. 

5. Liczba mieszkańców oraz długość istniejącej kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji (stan na 
31.12.2019 r.): 
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Gmina  
(obszar 

aglomeracji) 
Liczba Mk 

Liczba mieszkańców 
czasowo 

przebywających 
(miejsca noclegowe) 

Liczba 
mieszkańców 

skanalizowanych 

istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

[km] 

Herby 3568 438 3530 

29,6 
w tym 24,2 km  

sieci grawitacyjne  
i 5,4 sieci tłocznej 

6. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze aglomeracji 

Na obszarze aglomeracji Herby nie jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Również nie jest 
planowana budowa sieci poza granicami aglomeracji Herby. 

7. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków 
Nazwa oczyszczalni ścieków OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW HERBY 
Lokalizacja oczyszczalni ścieków 42-284 HERBY UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 8 
Nazwa odbiornika ścieków  

I rzędu ODRA 
II rzędu WARTA 

Bezpośredni odbiornik RÓW „A” 
Technologia oczyszczania ścieków MECHANICZNO-BIOLOGICZNA 
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków 
[m3/d ] 

2126 

Przepustowość aktualna oczyszczalni ścieków 
[m3/d ] 

1126 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym: 
- kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 
oczyszczonych 

RÓW MELIORACYJNY „A”  
KM 2+500 

sucha masa osadów, które powstały na 
oczyszczalni [Mg s.m./rok] 
 

154 

wykorzystana metoda stabilizacji i higienizacji 
osadu na terenie oczyszczalni 

CAOH 

Osad wywieziono do innej oczyszczalni celem 
dalszej obróbki [Mg s.m./rok] 

154 
 

- 2019r. osad transportowany na OŚ Warta w Częstochowie.  
- 2020r osad odwadniany na OŚ Herby i przekazywany firmie do 

zagospodarowania rolniczego. 

Odprowadzanie ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków Herby odbywa się na podstawie Decyzji 
Starosty Lublinieckiego nr WOŚ.6341.56.2017 z dnia 28.12.2017 r. 

8. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji 

Ilość ścieków komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni 
1119,75m3/d 

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) 
1,4 tys. m3/r, tj 3,75m3/d 

Ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) 
0 m3/r 

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie 
zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych 
rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji 
zbiorczej: 3,75m3/d 

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń  w ściekach surowych dopływających do 
komunalnej oczyszczalni ścieków - dane za 2019 r.  
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Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 330,6 
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 858,3 
Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 344,1 
Średnioroczne stężenie Nog [mg/l] - 
Średnioroczne stężenie Pog [mg/l] - 
Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń  w ściekach oczyszczonych odpływających z 
oczyszczalni ścieków - dane za 2019 r.  
Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 5,6 
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 37,9 
Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 10 
Średnioroczne stężenie Nog [mg/l] / redukcja [%] - 
/Średnioroczne stężenie Pog [mg/l]  / redukcja [%] - 

Oczyszczalnia spełnia wartości dopuszczalne dla RLM od 2000 do 9999 według rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019. 

9. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji 

Na terenie aglomeracji funkcjonują 4 znaczące zakłady przemysłowe: 

-  ZAKŁAD CMC POLAND sp.z o.o. ul. Lubliniecka 71, 42-284 Herby - – przemysł
 elektromaszynowy – metalowy 

Zawiesina ogólna – 12 MG/L 

 Węglowodory ropopochodne - <0,10 

  

-  YAWAL S.A. ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby- - przemysł elektromaszynowy – metalowy 

Azot Amonowy – 66 mg/l 

Azot Azotynowy – 0,261 mg/l 

Fluorki – 16,3 

Fosfor ogólny – 0,181 mg/l 

 Tytan - <0,0050 mg/l 

-  Joker-Herby F.H.U.P. S. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 42-284 Herby - przemysł spożywczy 

 Zawiesina ogólna – 149 

 ChZT – 871 

 BZT5 – 242 

 Azot amonowy 5,8 

 Azot azotynowy 0,019 

 Chlorki – 68,4 

 Siarczany – 16,9 

Fosfor ogólny 5,3 

  

-  Serwis Separatorów i Kanalizacji EKO-JURA SNEKA Sp. K. ul. Lubliniecka 1a, 42-284 Herby 

Węglowodory ropopochodne – 15 mg/l 

Azot Amonowy – 100 mg/l 

Fosfor ogólny – 5 mg/l 

Cynk - 5 mg/l 

Miedź – 5 gm/l 
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Łączna wartość RLM z przemysłu na terenie aglomeracji to 99 RLM. (Q = 106,7m3/d, BZT5 = 55,7) 

10. Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków: 

Wykonana jest koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Herbach. Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w latach 2020 – 2027 uzależniona jest od możliwości pozyskania środków. 

11. Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: 

Na terenie aglomeracji w latach 2020-2027 nie identyfikuje się powstania nowych zakładów 
przemysłowych. 

W związku z powyższym nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej 

12. Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej 

Na terenie aglomeracji Herby znajdują się  ujścia wody w miejscowości Herby. Brak wyznaczonych stref 
ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody. 

Ponadto na działce 386/2, obręb Herby zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych, dla którego została 
ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej, decyzją Zarządu Zlewni w Sieradzu w dniu 19 września 2019r. 
znak: PO.ZUZ.5.4100.475.2018.TS. 

Na terenie ochrony bezpośredniej właściciel zobowiązany jest: 

1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeń służących do poboru wody. 

2. Zagospodarować teren zielenią. 

3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych 
do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń służących do poboru wody. 

5. Ogrodzić teren ochrony bezpośredniej; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające 
informacje o ujęciu wody i zakazie Wstępu osób nieupoważnionych. Parametry tablic winny być zgodne 
z zapisami § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic 
informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia Wody - Dz. U. poz. 1217 tj. w kształcie prostokąta o wymiarach: 
wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R: 41, G: 74, B: 160), 
otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: 
Wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka ~ AriaI Black. 

6. Ustalić termin ważności decyzji- do czasu likwidacji ujęcia. 

13. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych 

Na terenie aglomeracji Herby nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami obszary 
zbiorników wód śródlądowych. 

14. Formy ochrony przyrody 

Na obszarze aglomeracji Herby znajdują się poniższe formy ochrony przyrody: 

 
Formy ochrony przyrody 

 
Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody 

 
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą  

Rozporządzenie Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 
grudnia 19 98 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego 
"Lasy nad Górną Liswartą"  
(Dz. Urz. Nr 25, poz. 269 z dnia 24 grudnia 1998 r.)  
 
Rozporządzenie Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 
sierpnia 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy nad 
Górną Liswartą" (Dz. Urz. Nr 163, poz. 3071)  

15. Charakterystyka RLM dla aglomeracji 
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L.p. Działanie Opis 
Na obszarze aglomeracji  

1  Długość sieci kanalizacji sanitarnej (w km) 29,6 

2  Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy) 3568 

3  Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji 3530 

4  Osoby czasowo przebywające na terenie 
aglomeracji  (hotele) korzystający z kanalizacji 438 

5  RLM przemysł 99 

6  Liczba mieszkańców korzystająca ze zbiorników 
bezodpływowych 38 

7  
Liczba mieszkańców korzystających z systemów 
indywidualnych (przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 

0 

8 2+4+5 RLM aglomeracji  4105 

9 3+4+5 RLM korzystająca z kanalizacji  4067 

10 .9 / 8 % RLM 99,07% 
 

 
 

16. Zasięg terytorialny aglomeracji 

Z uwagi na zmiany przepisów prawa wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian w aglomeracji Herby, 
polegających na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Herby, ze szczególnym uwzględnieniem 
aktualizacji RLM, w wyniku zrealizowanych inwestycji. 

Z aglomeracji została wyłączona miejscowość Cztery Kopy ponieważ planowana sieć kanalizacji 
sanitarnej na obszarze w/w miejscowości jest nieuzasadniona ekonomicznie i technicznie, w szczególności 
nie jest spełniony wskaźnik koncentracji, co potwierdzają poniższe obliczenia: 

Miejscowość Liczba mieszkańców Długość sieci  
[km] 

Współczynnik koncentracji 

Cztery Kopy 0 1,83 0 

Na terenach nieskanalizowanych ścieki głównie gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. 
Zawartość zbiorników wywożona jest wozami asenizacyjnymi bezpośrednio na terenie oczyszczalni 
ścieków w Herbach. 

W skład aglomeracji wchodzą tereny już skanalizowane. Obszar aglomeracji Herby nie obejmuje 
terenów, na których planowana sieci kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona ekonomicznie i technicznie, 
w szczególności nie jest spełniony wskaźnik koncentracji. 

Aglomeracja Herby obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Herby, Kalina, Olszyna, Pietrzaki. 

Aglomeracja Herby po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 4105 RLM. Stopień skanalizowania 
wynosi 99,07%. Na terenie aglomeracji nie przewiduje się budowy nowej kanalizacji sanitarnej. 

W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą: 

·oznaczenie granic aglomeracji, 
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·oznaczenie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których 
odprowadzane są ścieki komunalne, 

·oznaczenie granic administracyjnych, 

·oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody.
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/160/20
Rady Gminy Herby
z dnia 29 grudnia 2020 r.
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