
     

UCHWAŁA NR XV/69/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i  granic  aglomeracji Stopnica 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia z 

Wodami Polskimi, w formie Postanowienia Znak: KR.ZZŚ.4.417.37.2020.DO z dnia 

18.12.2020 r.,   Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyznacza się aglomerację Stopnica (powiat buski) o równoważnej liczbie mieszkańców 

5700 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Falęcin Stary. 

2. Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości z gminy Stopnica: Białoborze, 

Dziesławice, Falęcin Nowy, Falęcin Stary, Folwarki, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klępie Dolne, 

Klępie Górne, Konary, Mariampol, Mietel, Nowa Wieś, Podlasek, Smogorzów, Stopnica, 

Suchowola, Szczeglin, Szklanów, Topola, Wolica w zakresie jakim przedstawiono na 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

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

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Granice pokrywają się z zewnętrznymi 

granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części aglomeracji.  

 

§ 4 

Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem Nr 2/2006 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stopnica (Dz. 

Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2006 r. Nr 33, poz. 523, zm. z 2006 r., Nr 107, poz. 1288), które 

traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) - uchylonej w art. 573,  zachowują 

moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.  Aglomeracja Stopnica została uchwalona na 

podstawie w/w przepisów, w związku z czym funkcjonuje do 31 grudnia 2020 r., dlatego też 

wystąpiła konieczność podjęcia niniejszej uchwały.   

 

https://sip.lex.pl/#/document/16913600?unitId=art(43)ust(2(a))&cm=DOCUMENT
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           Zał. nr 1 

do Uchwały Nr XV/69/2020 

Z dnia 31.12.2020 

 

 

Opis  Aglomeracji STOPNICA 

 
STOPNICA, Gmina Stopnica 

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

powiat buski 
 

województwo świętokrzyskie  
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Część opisowa 
 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 

1. Nazwa aglomeracji: Stopnica 

2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 5700 RLM 

3. Gminy w aglomeracji: Gmina Stopnica 

Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji: Białoborze, Dziesławice, Falęcin Nowy, Falęcin 

Stary, Folwarki, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klępie Dolne, Klępie Górne, Konary, Mariampol, 

Mietel, Nowa Wieś, Podlasek, Smogorzów, Stopnica, Suchowola, Szczeglin, Szklanów, 

Topola, Wolica w zakresie jaki przedstawiono na załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej. 
 

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 
 

Miejscowość: Stopnica Ulica, nr: Tadeusza Kościuszki 2. 

Gmina: Stopnica Powiat: buski 

Województwo: świętokrzyskie  

Telefon: 41-3779-800 Fax: 41-3779-606 

e-mail do kontaktu bieżącego: gmina@stopnica.pl  

 

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej w sprawie złożonego wniosku 
1. Imię i nazwisko: Marta Katarzyna Kapusta 

2. telefon: 41-3779-804 

3. Fax: 41-3779-606  

4. email: marta.kapusta@stopnica.pl  

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 310 ze zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 

sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)  

3.1 Podstawowe informacje na temat gminy/miasta 

Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne 1: 
Stopnica to miejscowość oddalona od Buska Zdroju o ok. 20 km. Jest to osada leżąca nad rz. 
Stopniczanką. Jest ona rozłożona na wzgórzu kształtu wrzecionowatego, zsuwająca się w 
obniżenie między sąsiednimi wzniesieniami. Obecnie gmina Stopnica ma powierzchnię 12 543 
ha i jest pod względem powierzchni druga w powiecie buskim. Gmina liczy 7563 
mieszkańców, w tym 3723 mężczyzn i 3840 kobiet.  

 

Liczba mieszkańców 2: 7563 Powierzchnia [km2] 2: 125,43 

 

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 3 

 

Wyszczególnienie Nie Tak 

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; x  

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego x  
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gminy; 

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; x  

d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych; 

x  

e) inne (wymienić) …………………… x  

 

5. Opis sieci kanalizacyjnej 

5.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów 

obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków. 

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji 
komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): Białoborze, Dziesławice, Falęcin Nowy, Falęcin 
Stary, Folwarki, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klępie Dolne, Klępie Górne, Konary, Mariampol, 
Mietel, Nowa Wieś, Podlasek, Smogorzów, Stopnica, Suchowola, Szczeglin, Szklanów, 
Topola, Wolica w zakresie jaki przedstawiono na załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej. 

 

 
 

Lp. 

 

Kanalizacja 

istniejąca 

 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji Uwagi 

 

mieszkańcy 

turyści w sezonie 

turystyczno - 

wypoczynkowym4 

sumaryczna liczba 

osób 
[kol 4 + kol 5] 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1 Sanitarna 
grawitacyjna 

38,2 5591 99 5690  

2 Sanitarna tłoczna 98,7 

3 Ogólnospławna 
grawitacyjna 

0 

4 Ogólnospławna 
tłoczna 

0 

m 136,9     
1 

Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.
 

2 

Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji(GUS, ewidencja gminy, etc)
 

3 

Niepotrzebne skreślić.
 

4 

Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych.
 

5 

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania 
na poszczególne gminy 

 

5.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania 
gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i 
turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2. 

    Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci. 

Obecnie stopień skanalizowania aglomeracji Stopnica wynosi 99,6%.  
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Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: 

  

 
 

Lp

. 
 

Kanalizacja 

planowana do 

realizacji 

 
Długość 

[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 
planowaną do budowy kanalizację 

Uwag
i 

 

mieszkańcy 

turyści w 
sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkow

ym4 

sumaryczna 

liczba osób 
[kol 4 + kol 5] 

 

1 2 3 4 5 6  

1 
Sanitarna 
grawitacyjna 0 

    2 Sanitarna tłoczna 0 

Razem 0     

 
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 2 (dla obszaru 
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). 

  

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 0  

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez 
planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] 

0 
 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 
6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 

0 
 

 

6. Opis gospodarki ściekowej 

 
6.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.6

 

6 
W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić 

oddzielną tabelę. 

Lokalizacja  

Miejscowość [kod pocztowy]: Falęcin Stary zlokalizowana jest na 
działkach nr 822/1, 822/2, 821, 820/2, 819/1 obręb Falęcin Stary i 
na działce 251/3 obręb Nowe Kąty – właściciel Gmina Stopnica.… 

Ulica, nr: -  

Gmina: Stopnica Powiat: buski  

Województwo: świętokrzyskie   

Telefon: 41-3779-800 Fax: 41-3779-606  

e-mail do kontaktów bieżących: gmina@stopnica.pl    

 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych 

 
Organ, który wydał decyzję: Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie 

Numer decyzji: KR.ZUZ.4.421.299.2019.AK/1787 Data wydania:  
20.03.2020 r. 

Termin ważności 
do: 08.06.2030 r. 

Przepustowość oczyszczalni: Qmax.d. = 1534,5 m3/d 

RLM 9006 
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Średnia [m3/d]: Qśr.d. = 1028 m3/d Maksymalna godzinowa  
[m3/h]: 128,3  

Maksymalna 
roczna [m3/a]: 
393981 m3/r 

 

 
  

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną 2 : 
  

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: Qśrd = 1028m3/d    
Ścieki dowożone [m3/d]: .Qśrd = 24 m3/d   

Aktualne obciążenie oczyszczalni 2 :   

Średnie [m3/d]: 784.2 m3/d 
Średnio [% przepustowości]: 76% 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 
[m3/a]: 286236 m3/rok 

  

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu 

sieci kanalizacji sanitarnej: 

  

Średnie [m3/d]: - 
Średnio [% przepustowości]: - 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w 
roku [m3/a]: - 

 

 

 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2 

Wskaźnik 
Wartość lub % redukcji 

zgodnie 

z pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartość 

(średniorocz

na z 

pomiarów) 
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 25 - 

ChZTCr [mgO2/l] 125 - 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie określony 

Azot ogólny [mgN/l] Nie określony 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:  

 
Nazwa cieku: Stopniczanka 

Kilometraż miejsca odprowadzania 

ścieków oczyszczonych: 3+700 km. 

  

Typ oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia typu stawowego bez stałej gospodarki osadowej.  
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7.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie 

gminy oraz ich składzie jakościowym. 

 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d] 2: 784.2 m3/d 
 

6Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 525,6 - 

ChZTCr [mgO2/l] 1051,2 - 

Zawiesina ogólna [mg/l] 609,4 - 

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie określony - 

Azot ogólny [mgN/l] Nie określony - 

 

7.3 Informacje o ilości składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez 

zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. – na terenie aglomeracji nie ma zakładów 

produkcyjnych 

7.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 

planowane – nie planuje się podłączenia do sieci kanalizacyjnej zakładów 

produkcyjnych. 

7.5. Na planowanym obszarze aglomeracji znajduje się 4 oczyszczalnie przydomowe oraz 5 

zbiorników bezodpływowych. Nieruchomości korzystające ze zbiorników bezodpływowych 

planuje się przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.  

8, Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

 
Wyszczególnienie RLM 

Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] 

5690 

Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do 
budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] 

10 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 

który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do 

podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 5700 

 

9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony 

bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa 

miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i 

ograniczenia obowiązujące na tych terenach. 

 

Tylko strefy ochrony bezpośredniej: 

− ujęcie Wolica – Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: 

KR.ZUZ.4.4100.36/1.2018.AK/7202 
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− ujęcie Strzałków - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: 

KR.ZUZ.4.4100.36/2.2018.AK/46 

− ujęcie Podlasek - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu znak: 

KR.ZUZ.4.4100.36/3.2018.AK/50 

 

Na obszarze aglomeracji nie ma wyznaczonych stref ochrony  pośredniej ujęć wody 

 
8

Podać wyłącznie dla BZT5.



 

 

10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą 

oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, 

nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 
 

Na obszarze aglomeracji nie ma wyznaczonych stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

 

11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony 

przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę 

ochrony przyrody. 

 

Na terenie planowanej aglomeracji występuje obszar programu ,,Natura 2000” – Ostoja Szaniecko-

Solecka o kodzie: PLH260034, utworzony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 

czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034). 

Planowany obszar aglomeracji zlokalizowany jest na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego, 

oraz w otulinie Szanieckiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwałą nr XLIX/875/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego 

Parku Krajobrazowego. Ponadto znajduje się w obszarze Solecko-Pacanowskiego obszaru 

chronionego krajobrazu opracowanego na podstawie Uchwały nr XXXV/621/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca Solecko-Pacanowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz obszaru Szanieckiego obszaru chronionego krajobrazu 

zgodnie z Uchwałą nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 

2014r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na powyższym terenie znajduje 

się również pomnik przyrody – Modrzew europejski – Larix decidua utworzony Uchwałą nr 62/03 

Rady Gminy w Stopnicy z dn. 30.12.2003r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewo-

modrzew europejski. 

 

 Poniżej podano odległości do najbliższych rezerwatów, parków krajobrazowych, parków 

narodowych itp. w zasięgu 20 km od planowanego obszaru aglomeracji. 
 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Owczary 4,92 

Góry Wschodnie 10,42 

Przęślin 10,54 

Skorocice 10,85 

Winiary Zagojskie 11,65 

Skotniki Górne 13,70 

Dziki Staw 13,82 

Pieczyska 17,16 

Grabowiec 17,24 

Krzyżanowice 18,34 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Szaniecki Park Krajobrazowy w obszarze 

Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina W obszarze 

Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina 6,90 

Nadnidziański Park Krajobrazowy 8,50 



 

 

Kozubowski Park Krajobrazowy - otulina 18,08 

Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy - otulina 19,26 

Kozubowski Park Krajobrazowy 19,29 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Solecko-Pacanowski w obszarze 

Szaniecki w obszarze 

Chmielnicko-Szydłowski 2,40 

Nadnidziański 6,90 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły 8,33 

Jeleniowsko-Staszowski 16,10 

Jastrząbsko-Żdzarski (woj.podkarpackie) 17,65 

Koszycko-Opatowiecki 17,74 

Kozubowski 18,08 

Jastrząbsko-Żdzarski Obszar Chronionego Krajobrazu 18,13 

Cisowsko-Orłowiński 19,26 

 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Brak nazwy (gm. Tuczępy) 9,17 

Tarczyn 11,77 

Rytwiany 17,41 

Golejów 18,35 

 

NARURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Nidy PLB260001 10,51 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 W obszarze 

Ostoja Nidziańska PLH260003 9,13 

Kras Staszowski PLH260023 13,82 

Ostoja Kozubowska PLH260029 16,70 

Ostoja Stawiany PLH260033 17,34 

 

 

POMNIKI PRZYRODY 

Nazwa [km] 

Modrzew europejski W obszarze 

Jaskinia Solec Zdrój 1,37 

Marek-dąb 2,47 

Głaz narzutowy 7,54 

Odsłonięcie geologicznie – Zimne Wody 7,60 



 

 

Ryszard-dąb 7,79 

Jan, Beldonek – grupa drzew 10,68 

Diabelski kamień 15,78 

Nad stawek-jaskinia 17,05 

Jaskinia w Śladkowie 17,12 

 

12 Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej. 
 

Lp. Wyszczególnienie Nie9 Tak
9 

Nie 
dotyczy9 

1 2 3 4 5 

1 
Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w 
skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. 

 x  

2 Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar 

objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji 

zbiorczej). 

 x  

3 Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie 

ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź 
odprowadzane będą) są ścieki komunalne. 

 x  

4 
Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z 
państwowego rejestru granic. 

 x  

5 
Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących 
tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. 

 x  

6 
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych. 

  x 

7 Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony 

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty, 

znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 

ustawy. 

 x  

8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  x  

9 
Część graficzna mapa została podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) 

 x  

 
9 

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 




