
UCHWAŁA NR 8/III/2014
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Złochowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 
w związku z art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z z 2012 r. poz. 145 ze zm.) Rada 
Gminy Opatów uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar likwidacji aglomeracji Złochowice, o równoważnej liczbie mieszkańców 
2715.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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UZASADNIENIE

Rozporządzeniem nr 49/08 Wojewody Ślaskiego z dnia 22 lipca 2008r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z 2008r. nr 140, poz. 2693) została wyznaczona aglomeracja Złochowice o
równoważnej liczbie mieszkańców 2715 z oczyszczalnią ścieków w Złochowicach, w skład której weszły
miejscowości: Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi i Waleńczów. W aglomeracji tej
skanalizowana jest miejscowość Złochowice, natomiast dla pozostałych miejscowości zostanie opracowana
alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Ustalono, że długość planowanych sieci dla pozostałych miejscowości aglomeracji wynosi ok.
15,75 km, natomiast liczbę mieszkańców docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć określono na ok.

1746 mk. Wskaźnik długości sieci obliczony wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca
2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (§ 3 ust.4 – Dz.U. z 2014 r. ,
poz. 995), dla planowanych sieci (15,75 km) i liczby mieszkańców 1746 mk docelowo
obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 110,85 mk/km i jest niższy od wskaźnika długości
sieci tj. nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci.
Miejscowości położone na terenie aglomeracji są mocno rozproszone dlatego koncentracja
mieszkańców w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na kilometr sieci
kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Z tego też względu po ograniczeniu tego obszaru o w/w
miejscowości aglomeracja Złochowice nie spełnia wymogu 2000 RLM i likwidacja jej jest
uzasadniona.
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