
     Zał.do uchwały Nr XXVII/153/08 Rady Gminy Brańszczyk 
     z dnia 24.10.2008r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT  
AGLOMERACJI 

 
„TRZCIANKA“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMINA: BRAŃSZCZYK, POWIAT; WYSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
 
 
 

BRAŃSZCZYK  październik 2008 r.



 

 

 

 

     1. Podstawa opracowania  

Gmina Brańszczyk  przystąpiła do opracowania Propozycji Planu Aglomeracji 
„TRZCIANKA” na mocy art. 43 i art. 208 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne 
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  
(Dz.U. Nr 283, poz. 2841). 

2. Cel i zakres opracowania  
Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji 

„TRZCIANKA” w gminie  Brańszczyk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841). 

Zgodnie z zapisami § 3. w/w rozporządzenia obszar i granice aglomeracji 
wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych 
zakończonych oczyszczalnią ścieków komunalnych, przy czym do tej samej aglomeracji 
naleŜą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się 
budowę takiej sieci, wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich 
planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Przy wyznaczaniu obszaru 
aglomeracji bierze się pod uwagę, Ŝe realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze 
aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona 
finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek 
przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców 
aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami 
i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie moŜe być 
mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. W przypadku gdy sieć kanalizacyjna 
będzie zlokalizowana na terenie, o którym mowa w w § 3 ust. 5 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. powyŜszy warunek nie musi być spełniony. 

 

3. Lokalizacja aglomeracji  
Aglomeracja „TRZCIANKA” połoŜona jest na terenie gminy Brańszczyk, w 

powiecie wyszkowskim, w północno-wschoniej części województwa mazowieckiego. 
Gmina Brańszczyk  o łącznej powierzchni 16761 ha, graniczy od wschodu z gminą 
Ostrów- Maz. Gminą Brok, od północy  z gminą Długosiodło, od  zachodu z gmina 
Rząśnik i gminą Wyszków na południu płynie rzeka Bug  

Teren gminy przecinają dwie waŜne drogi: krajowa nr 8  Warszawa – Białystok -
Suwałki – Budzisko (granica państwa), oraz wojewódzka nr 694 Poręba ( od drogi 
krajowej nr 8 ) Brok – Ciechanowiec. Przechodząca przez  gminę linia kolejowa łączy  
Warszawę z Ostrołęką. Gmina Brańszczyk  to rejon przewaŜnie  rolniczy i turystyczny. 
Grunty rolne zajmują ponad 30% powierzchni gminy i są to przewaŜnie  gleby   V i VI 
klasy. 

Brańszczyk, wyróŜniający się ciekawymi zabytkami kultury i walorami przyrodniczo 
- krajoznawczymi, leŜy nad rzeką Bug a tereny leśne zajmują ponad 46 % powierzchni 
gminy. Prawie cały obszar gminy znajduje się w Obszarze Europejskiej Sieci 
Ekologicznej NATURA  2000 znajdują się w nim min. miejscowości Niemiry, Knurowiec, 



 

 

 

Budykierz, Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Stara Wieś, Białebłoto-Kobyla, Nowa Wieś oraz 
część miejscowości Trzcianka.   

                                                      
 

4. Ludno ść 
W skład aglomeracji „TRZCIANKA” wchodzi 8 w/w miejscowości, w tym  sołectwo 

Trzcianka. Liczba ludności zamieszkującej obszar aglomeracji została określona na 
podstawie danych meldunkowych Urzędu Gminy w Brańszczyku wynosi 3088 
mieszkańców. 

Na terenie planowanej aglomeracji są równieŜ mieszkańcy przebywający czasowo  
w okresie letnim, którymi są zazwyczaj działkowicze letniskowi posiadający 
nieruchomości zabudowane. Na podstawie danych Urzędu Gminy w Brańszczyku 
określa się Ŝe jest ich ok. 300 osób  

 
 

Tabela I  -  Liczba mieszkańców oraz RLM aglomeracji  

Lp. Miejscowość 
Ilość stałych 
mieszkańców 

Mieszkańcy 
przebywający 

czasowo 

Mieszkańcy obecnie 
korzystający  
z kanalizacji 

1 Trzcianka 1072 156 - 
2 Niemiry,  299 9 - 
3 Knurowiec 250 12 - 
4 Budykierz 231 21 - 
5 Białebłoto-Kurza 196 9 - 

6 
Białebłoto-Stara 
Wieś 

262 12 - 

7 
Białebłoto-
Kobyla 416 25 - 

8 Nowa Wieś 362 56 - 

RAZEM 3088 300 - 

 

Na obszarze objętym zakresem planowanej rozbudowy systemu kanalizacji 
sanitarnej zamieszkuje 3088 ludzi na stałe oraz przebywa czasowo ok. 300 osób. 

 

5. Charakterystyka gospodarki ściekowej  
5.1. Oczyszczalnia ścieków 

Na terenie sołectwa Trzcinka projektuje się  nową oczyszczalnię ścieków, która 
będzie obsługiwać wyŜej wspomniane miejscowości. 

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnią  o docelowej przepustowości 350 m3/d, z której oczyszczone ścieki 
odprowadzane są do rzeki Bug za pośrednictwem rzeki Struga. 

 
 

5.2. Długo ść istniej ącej i planowanej do realizacji kanalizacji sanitarn ej  

Łączna długość planowanej do wykonania kanalizacji zbiorczej wynosi 49 738 m. 
 



 

 

 

Tabela II  -  Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji  

Długość kanalizacji sanitarnej w mb 

istniejącej planowanej Lp. Miejscowość 

grawitacyjnej ciśnieniowej grawitacyjnej ciśnieniowej 
Razem Uwagi 

1 Trzcianka - - 10 800 2 770 13 570 1 km sieci 
NATURA 2000 

2 Niemiry,  - - 2 469 2 901 5 730 

3 Knurowiec - - 3 200 1983 5 183 

4 Budykierz - - 2 390 894 3 284 

5 Białebłoto-Kurza - - 2 038 2 200 4 238 

6 Białebłoto-Stara Wieś - - 3 200 1 402 4 602 

7 Białebłoto-Kobyla - - 3 760 731 4 491 

8 Nowa Wieś - - 6 000 3 000 9 000 

Obszar 
NATURA 2000 

RAZEM - - 33 857 15 881 49 738  

 

5.3. Bilans i skład ścieków  

Obliczenia bilansu ścieków oraz ładunku zanieczyszczeń przeprowadzono w 
oparciu o dane dotyczące ilości mieszkańców oraz wskaźnik jednostkowego zuŜycia 
wody przez jednego mieszkańca. 

BZT5  =    194 kgO2/d 
ChZT =     377 kgO2/d 
Zawiesina =    195  kg/d 
Azot og =    35,8 kgN/d 
Fosfor og =      6,5 kgP/d 

Ilość mieszkańców          1377 + 1711 
Ilość mieszkańców przyłączonych do kanalizacji   3088 
% mieszkańców przyłączonych do kanalizacji        100 
Rok obliczeniowy      Współczynnik 1,00 
 
Ścieki z kanalizacji 
 
Lp WyposaŜenie sanitarne % Mk 

il. osób 
Zapotrzeb 
Jednost. 
x wsp. lat 

Qśr. d 
 

m3/d 

Qmax. d 
 

m3/d 

Qmax. h 
 

m3/h 

 
Nd 

 
Nh 

1 Ścieki miesz.klasy IV 100 90 277,9 389,1 32,4 1,40 2,00 

2 Ścieki z usług i rzemiosła 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,30 2,80 

3 Wody infiltracyjne 20  55,6 55,6 2,3 1,00 1,00 

Razem ścieki z kanalizacji: 333,5 444,7 34,7   

         

Ścieki dowo Ŝone – maksymalnie Qśr. d 
m3/d 

Qmax. d 
m3/d 

Qmax. h 
m3/h 

  

Ilość 15,00 15,00 5,00   

         

    Qśr. d 
m3/d 

Qmax. d 
m3/d 

Qmax. h 
m3/h 

Qmax. h 
dm3/s 

 

Ogółem dopływ ścieków 348,50 459,67 39,74 11,04  

 
Ładunki i st ęŜenia ścieków  komunlnych 

     

RAZEM Ilość w ściek dopł z 
mieszkalnictwa 

Ilość w  ściekach 
dowoŜonych 

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń 

Wart. J 
g/Mk d 

Ładun 
kg/d 

wart.j 
g/m3 

Ładun. 
kg/d 

Ładun. 
kg/d 

StęŜenie 
mg/dm3 

 

 



 

 

 

1 BZT5 55,00 169,84 1600,00 24,00 193,84 556,21  

2 CHZT 110,00 339,68 2500,00 37,50 337,18 1082,28  

3 Zawiesina 55,00 169,84 1700,00 25,50 195,34 560,51  

4 Azot ogólny 11,00 33,97 120,00 1,80 35,77 102,63  

5 Azot amonowy 5,00 15,44 60,00 0,90 16,34 46,89  

6 Fosfor ogólny 2,00 6,18 22,00 0,33 6,51 18,67  
 

6. Obliczenia wska źników  

WA – ilość mieszkańców aglomeracji przypadająca na 1 km zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej 

 

WA  =  3088/49,7 = 62,13 MK/1km 
 

 
 

7. Wnioski  
Aglomerację wyznaczono na podstawie szeregu opracowań z zakresu planowania 

gospodarki wodno ściekowej w gminie Brańszczyk oraz aktualne miejscowe plany 
zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. 
Aktualnie Gmina Brańszczyk planuje duŜe inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej. 
Przyjęty przez Radę Gminy w Brańszczyku Wieloletni Plan Inwestycyjny przewiduje 
budowę m.in. kolektora sanitarnego w Trzciance wraz z oczyszczalnią ścieków, który 
umoŜliwi w  przyszłości przyłączenie do oczyszczalni ścieków ościennych wsi oraz 
skanalizowanie północnej  części Gminy 

 
Z uwagi na fakt Ŝe planowana aglomeracja „TRZCIANKA” zlokalizowana jest na 

terenie, o którym mowa  w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
22.12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 
283, poz. 2841) a takŜe fakt, Ŝe  realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji 
jest uzasadniona finansowo i technicznie, prosimy o zatwierdzenie jej granic i 
wprowadzenie do KPOŚK. 

 

8. Materiały wykorzystane w opracowaniu  
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk 
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62/2001r., poz.627+ 

zmiany (Dz. U. Nr  115/2001 r., poz. 1229); 
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 100/2001 r., poz. 1085; 
6. Ustawa  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -  Dz. U. Nr 115/2001 r., poz. 1229 + zmiany 

(Dz. U. Nr  154/2001 r., poz. 1803); 
7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841). 
 


