
 

 

UCHWAŁA NR XXII.181.2020 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Legnickie Pole 

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.), art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Gminy Legnickie Pole uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Legnickie Pole, zwaną dalej aglomeracją, o równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM) 4 848, położoną w województwie dolnośląskim w powiecie legnickim. 

§ 2. Aglomeracja Legnickie Pole obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej 

zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Biskupice gm. Legnickie Pole. 

§ 3. Aglomeracja Legnickie Pole obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Legnickie Pole, Gniewomierz, 

Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Biskupice, Koiszków, Mąkolice, Czarnków, Lubień, Ogonowice, 

Mikołajowice, Księginice, Taczalin, Psary, Strachowice. 

§ 4. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe 

informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji (załącznik nr 1) oraz mapa aglomeracji określająca jej granice 

i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury oraz obszarów chronionych (załącznik nr 2). 

§ 5. Niniejsza uchwała poprzedzona była rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 

2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Boguszów-Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Chwaliszów, Gromadka, 

Janowice Wielkie, Jawor, Kostomłoty, Lądek Zdrój, Legnica, Legnickie Pole, Lubiąż, Nowa Ruda, Stronie 

Śląskie, Wołów, Zgorzelec (Dz. U. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784), które w odniesieniu do aglomeracji Legnickie 

Pole, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Dariusz Szczerba

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 stycznia 2021 r.

Poz. 388



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.181.2020 

Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

PRZEGLĄD OBSZARU I GRANIC 

AGLOMERACJI LEGNICKIE POLE 

POWIAT LEGNICKI 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji. 

1. Nazwa aglomeracji: Legnickie Pole 

2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: 6 200 

3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 4 848 

4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Legnickie Pole 

5. Gminy w aglomeracji: Legnickie Pole 

6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku 

załącznikiem graficznym): Legnickie Pole, Gniewomierz, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, 

Biskupice, Koiszków, Mąkolice, Czarnków, Lubień, Ogonowice, Mikołajowice, Księginice, 

Taczalin, Psary, Strachowice. 

7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków:  Biskupice 

 

2. Dane wnioskodawcy. 

 

Miejscowość: Legnickie Pole Ul. K.I. Dientzenhofera 1  

Gmina: Legnickie Pole Powiat: legnicki 

Województwo: dolnośląskie 

Telefon: 76 858 28 810 Fax: 76 858 28 12 

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl 

 

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 

wniosku. 

Krzysztof Broszczak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Legnickie 

Pole. E-mail: k.broszczak@legnickiepole.pl tel. 76 85 82 810. 

 

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji. 

1. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXII/114/05 z dnia 27.04.2005 r. w sprawie uchwalenia 

planu zagospodarowania terenu. 

2. Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów 
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położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, 

Biskupice, Raczkowa, Bartoszów. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole – 

Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr XIX/113/2016 z dnia 26.04.2016 r. 

4. Strategia rozwoju gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020. 

 

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji.  
 

Realizacją usług dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarach i granicach aglomeracji 

zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7                       

w Legnickim Polu. 

 

5.1 Informacja na temat istniejącej kanalizacji, liczby stałych mieszkańców i czasowo 

przebywających na terenie aglomeracji.  

 

Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,6%. 1 % korzysta ze zbiorników bezodpływowych zaś 

0,4% z przydomowych oczyszczalni ścieków. Liczba mieszkańców skanalizowanych wynosi 4 558. 

 
Tabela 1. Istniejąca sieć kanalizacji, liczba mieszkańców 

Stan na 22.10.2020 r. 

 

5.2 Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 

odprowadzanych do kanalizacji. 

 

Zakłady przemysłowe i usługowe zlokalizowane na terenie aglomeracji odprowadzają dobowo ładunek 

ścieków w ilości 16,58 [m3/d] o stężeniu BZT5 444 [mg/l] 

RLM - obliczenia 

Ilość ścieków – 16,58 [m3/d] 

Stężenie BZT5 – 0,444 kg 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych: 

0,444 [kg] x 16,58 [m3/d] = 7,36 [
kg

m3/d
] 

L.p. OPIS 
 

1. 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km) 

38,8 

2. 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km) 

35,3 

3. 
Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej (w km) 

1,5 

4. 
Razem długość sieci kanalizacyjnej (w km) 

75,6 

5. 
Liczba mieszkańców (pobyt stały) 

4 563 

6. 
Liczba mieszkańców (pobyt czasowy) 

64 

7. 
Liczba mieszkańców (pobyt stały + czasowy) 

4 627 

8. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny (użytkowanie 

zbiorników bezodpływowych) 

48 

9. 
Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie 

21 

10. Liczba mieszkańców skanalizowanych (pobyt stały i czasowy) 4 558 
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RLM (Równoważona Liczba Mieszkańców) - wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń                      

w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego 

ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego 

mieszkańca w ciągu doby. W Polsce przyjmuje się, że ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca 

równy jest 60g O2/dobę. 

RLM = 
7,36

0,06
= 122,69                   RLM = 123 

Ścieki powstające na terenie aglomeracji w zakładach przemysłowych i usługowych posiadają skład 

chemiczny ścieków komunalnych. Zakłady przemysłowe, które są podłączone do sieci kanalizacyjnej 

odprowadzają ścieki socjalno-bytowe.  

 
Tabela 2. Zanieczyszczenia ścieków odprowadzanych z zakładów przemysłowych i usługowych. 

Wskaźnik Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach 

dopływających do oczyszczalni 

BZT5 [mgO2/l] 444,0 

ChZT [mgO2/l] 1137,0 

Zawiesina ogólna [mg/l] 306,0 

Stan na 31.12.2019 

 

5.3 Ilość osób przebywających w aglomeracji czasowo. 

 

Ilość osób przebywająca czasowo w aglomeracji Legnickie Pole została oszacowana na podstawie ilości 

miejsc noclegowych ujętych w ewidencji obiektów hotelarskich. Na terenie aglomeracji jest 

zarejestrowanych 11 takich podmiotów o łącznej liczbie zgłoszonych miejsc 98. Wszystkie tego typu 

obiekty są skanalizowane. Na terenie aglomeracji nie występują sytuacje, w której podmiot ujęty               

w ewidencji obiektów hotelarskich, korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników 

bezodpływowych.  

 

5.4 RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym – przemysł. 

 

Na terenie aglomeracji nie występują sytuacje, w których do oczyszczalni ścieków dostarczane są ścieki 

przemysłowe przez tabor asenizacyjny. 

 

5.5. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze aglomeracji.  

 

5.5.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.  

 

Na terenie aglomeracji nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej o wskaźniku koncentracji nie 

mniejszym niż 120 osób na km sieci. 

  

5.5.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.  

 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej 

o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci: 

 

Wskazana poniżej lokalizacja, w której planowana jest inwestycja związana z rozbudową sieci 

kanalizacyjnej, zgodnie z ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1586), należy do obszaru o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku                   
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w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru 

ścieków. Planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona ekonomicznie i technicznie.  

1. Legnickie Pole (Racimierz): 

• kanalizacja grawitacyjna – 0,2 km,  

• kanalizacja tłoczna – 0,0 km,  

• liczba Mk – 18 osób,  

• wskaźnik koncentracji –  90. 

 

Obecnie mieszkające osoby w tej lokalizacji posiadają zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. W związku z tym RLM aglomeracji po wykonaniu inwestycji nie ulegnie 

zmianie – zmianie ulegnie liczba osób skanalizowanych i korzystających ze zbiorników przydomowych. 

 
Tabela 3. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.  

Lp. Kanalizacja w budowie Wartość 
1 Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km) 0,2 

2 Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km) 0,0 

3 Razem długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (w km) 0,2 

4 Planowana liczba osób korzystających  18 

5 Wskaźnik koncentracji 90 

 

6. Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków. 

6.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków. 

Ścieki, które są generowane na terenie aglomeracji Legnickie Pole oczyszczane są w Oczyszczalni 

Ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole. W tabeli 4 zostały zawarte dane charakteryzujące 

oczyszczalnię ścieków. 

Tabela 4. Dane dotyczące oczyszczalni ścieków. 

Nazwa oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia Ścieków w Biskupicach 

Lokalizacja Biskupice, 59-241 Legnickie Pole 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax) 76 85 82 847 

Pozwolenie wodnoprawne na 

odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do 

środowiska (data, znak, oznaczenie 

organu, termin ważności decyzji) 

Decyzja nr 161/2020 z dnia 05.06.2020 r. znak 

WR.ZUZ.1.4210.6.2020.AK wydana przez 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy. Decyzja 

ważna 10 lat od daty wydania. 

Współrzędne geograficzne oczyszczalni Długość (E) 16˚13’35,2” 

Szerokość (N) 51,08’24,4” 

Współrzędne geograficzne wylotu Długość (E) 16˚13’26,87” 

Szerokość (N) 51˚08’25,07” 

Technologia oczyszczania ścieków Mechaniczno – biologiczna 

Bezpośredni odbiornik Rów melioracyjny RB 

Kilometraż miejsca odprowadzania 

ścieków oczyszczonych 

1+170 stanowiącego prawostronny dopływ rzeki 

Wierzbiak w km 14+980 
Stan na 30.09.2020 r. 
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Dane dotyczące średnich i maksymalnych przepustowości oczyszczalni ścieków zostały zawarte              

w tabeli 5.  

 

Tabela 5. Dane dotyczące przepustowości oczyszczalni ścieków. 

OPIS Wartość 

Średnia dobowa ilość ścieków powstających ma terenie aglomeracji [𝐦𝟑/d] 410,96 

Średnia dobowa wydajność oczyszczalni [m3/d] 418,59 

maksymalna dobowa [𝐦𝟑/d] 890,80 

maksymalna roczna [𝐦𝟑/rok] 325 142 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM] 5 200 

Stan na 31.12.2019 r. 

6.2 Informacje o ilości i jakości ścieków powstających na terenie aglomeracji. 

Ilość powstających ścieków na terenie aglomeracji Legnickie Pole wynosi 152,3 tys. m3/rok [stan na 

31.12.2019 r.]. W tym ilość ścieków dostarczonych przez tabor asenizacyjny: 1,5 tys. m3/rok oraz ścieki 

oczyszczone systemami indywidualnymi - typu przydomowe oczyszczalnie ścieków: 0,8 tys. m3/rok.   

Tabela 6. Dane dotyczące wytworzonych ścieków. 

OPIS Wartość 

Ilość ścieków oczyszczona systemami indywidualnymi (przydomowe 

oczyszczalnie ścieków) [tys. m3/r] 

0,8 

Ilość ścieków komunalnych dostarczonych do oczyszczalni taborem 

asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) [tys. m3/r] 

1,5 

Ilość ścieków komunalnych dostarczonych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną 

[tys. m3/r] 

150,0 

Ilość ścieków wytworzonych w 2019 roku na terenie aglomeracji [𝐭𝐲𝐬.𝐦𝟑/rok] 152,3 

Stan na 31.12.2019 r. 

W tabeli 7 zostały ujęte wartości dotyczące wskaźników zanieczyszczeń ścieków, które doprowadzane 

są do oczyszczalni i które są już oczyszczone. Wartości zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

skonfrontowano z wartościami dopuszczalnymi, które zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019. 

 
Tabela 7. Średnie roczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz w ściekach 

oczyszczonych. 

Wskaźnik Wartość 

wskaźnika 

zanieczyszczeń 

w ściekach 

dopływających 

do 

oczyszczalni 

Wartość 

wskaźnika 

zanieczyszczeń 

w ściekach 

oczyszczonych 

Procentowa 

wartość redukcji 

substancji 

zanieczyszczonych 

Wartości dopuszczalne 

– minimalny procent 

redukcji substancji 

zanieczyszczających 

 

dla RLM od 2000 do 

9999 według 

rozporządzenie 

Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej  

z dnia 12 lipca 2019 

BZT5 [mgO2/l] 444,0 54,0 87,84 % 70-90% 

ChZT [mgO2/l] 1137,0 83,0 92,70% 75% 

Zawiesina ogólna [mg/l] 306,0 17,0 94,44% 90% 

Stan na 31.12.2019 r. 
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Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków 

oczyszczonych określonych przedmiotowym rozporządzeniem.  

 

6.3. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 

 

Do końca roku 2020 planowane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej marketu Dino zlokalizowanego 

w Legnickim Polu przy ul. Świętej Jadwigi. 

 

6.4 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących 

mieszkańców aglomeracji. 

 

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole znajduje się 10 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta 

48 osób oraz 6 przydomowych oczyszczalni ścieków z których korzysta 21 mieszkańców. W roku 2019 

do oczyszczalni ścieków w Biskupicach dostarczono taborem asenizacyjnym 1,5 tys. m3 ścieków 

komunalnych, które zostały wytworzone w przydomowych zbiornikach bezodpływowych 

zlokalizowanych na terenie aglomeracji Legnickie Pole. W przydomowych oczyszczalniach ścieków 

ilość oczyszczonych ścieków wyniosła 0,8 tys. m3/rok.  

 

Tabela 8. Dane dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania 

 Ilość instalacji Ilość osób 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 6 21 

Zbiorniki bezodpływowe 10 48 

Razem 16 69 

Stan na 30.09.2020 r. 

7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

Tabela 9. Dane dotyczące określenia RLM dla aglomeracji Legnickie Pole. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RLM 

1 Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1)  4 558 

2 Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z 

istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2) 

123 

3 Osoby czasowo przebywające w aglomeracji korzystające z sieci kanalizacyjnej   

(pkt 5.3) 
98 

4 Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków - zbiorniki bezodpływowe (pkt 6.4)  
48 

5 RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym – przemysł 

(pkt 5.4) 
0 

6 RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji dostarczany do oczyszczalni 

ścieków taborem asenizacyjnym (pkt 5.3) 
0 

7 Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków - oczyszczalnie przydomowe (pkt 6.4) 

21 

8 RLM Aglomeracji 4 848 

9 RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej (wiersz 1+2+3) 4 779 

10 Liczba mieszkańców, planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej o wskaźniku konc. nie mniejszym niż 120 (pkt 5.5.1) 

0 

11 Liczba mieszkańców, planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej o wskaźniku konc. w przedziale 90-120 (pkt 5.5.2) 

18 

12 RLM po realizacji inwestycji 4 848 

13 RLM korzystająca z kanalizacji po realizacji inwestycji (wiersz 9 + wiersz 11) 4 797 
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Równoważna Liczba Mieszkańców aglomeracji Legnickie Pole uwzględnia zgodnie                                         

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.                    

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) następujące 

składowe: 

• ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy korzystają z sieci kanalizacyjnej 

oraz z przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych, gdzie 1 RLM aglomeracji 

odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji; 

• z przemysłu aglomeracji, przy czym ładunek został przeliczony zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r – Prawo wodne:  

• osoby czasowo przebywających na terenie aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada   

1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.  

We wcześniejszych punktach zostały przedstawione wszystkie dane potrzebne do wyliczenia RLM. 

Zgodnie z tabelą 9 zostaje wyznaczona aglomeracja Legnickie Pole o Równoważnej Liczbie 

Mieszkańców RLM 4 848. 

 

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa 

miejscowego ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące 

na tych terenach. 

 
Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie występują strefy ochronne ujęć wody.  

 

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające 

oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy        

i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

 
Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie ma zbiorników wód śródlądowych ujętych w obszarach 

ochronnych.  

 

10. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia            

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz 

tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo  

wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających 

znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 

ustawy. 

10.1 Obszary Natura 2000 

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono terenów objętych specjalną ochroną Natura 2000, stanowiących 

Europejską Sieć Ekologiczną obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej.  

10.2 Rezerwaty przyrody 

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie występują rezerwaty przyrody.  

10.3 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole zlokalizowane są dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Pierwszy to Dębowa Dolina Kojszkówki, który to zespół został ustanowiony Uchwałą Nr XIII/66/2004 
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Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uznania sześciu zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 63, poz. 1262).  

Drugi to Łąki Książęce, przez który poprowadzona jest sieć kanalizacyjna między miejscowościami 

Ogonowice a Legnickie Pole i został ustanowiony Uchwałą Nr XIII/66/2004 Rady Gminy Legnickie 

Pole z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uznania sześciu zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 63, poz. 1262). 

10.4 Pomniki przyrody 

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole znajduje się 25 pomników przyrody, które ujęto na mapie 

(załącznik nr 2). Numeracja na mapie odnosi się do następującego wykazu: 

1. Ogonowice: lipa szerokolistna – 1 szt.  

Uchwała Nr VII/52/99 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie uznania 

za pomniki przyrody pojedyncze drzewa i Decyzja Nr 115/65 PWRN Wrocław z dnia 12 marca 1965 

r. (Dz. U. Nr 3 Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 maja 1966 r.) 

2. Koiszków: 

a) Topola czarna  - 7 szt. 

b) Lipa drobnolistna – 1 szt. 

c) Dąb szypułkowy – 3 szt. 

d) Wiąz – 3 szt. 

e) Głóg jednoszyjkowy – 2 szt. 

f) Jesion wyniosły – 1 szt. 

Wszystkie pomniki przyrody wyszczególnione w miejscowości Koiszków zostały ujęte w Uchwale 

Nr VII/52/99 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 kwietnia 1999 r. i Decyzji Nr 115/65 PWRN 

Wrocław z dnia 12 marca 1965 r. (Dz. U. Nr 3 Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 maja 

1966 r.) 

 

3. Nowa Wieś Legnicka: dąb szypułkowy – 2 szt.  

Uchwała Nr XIII/91/2000 r. Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniająca 

uchwałę rady gminy w sprawie uznania za pomniki przyrody pojedyncze drzewa. 

4. Legnickie Pole: 

a) Klon – 1 szt. 

b) Jawor – 2 szt. 

c) Jesion – 1 szt. 

d) Lipa – 1 szt. 

Wszystkie pomniki przyrody wymienione dla miejscowości Legnickie Pole zostały ujęte w Uchwale Nr 

VII/52/99 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 kwietnia 1999 r. i Decyzji Nr 115/65 PWRN Wrocław 

z dnia 12 marca 1965 r. (Dz. U. Nr 3 Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 maja 1966 r.) 

 

10.5 Użytki ekologiczne 

Na terenie aglomeracji Legnickie Pole nie występują użytki ekologiczne. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII.181.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. 
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