projekt
UCHWAŁA NR ……………….
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia ……………
w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Piekoszów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 87, art. 92 w związku z art. 565
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, Dz. U. z 2019 r.
poz. 125, 534, 1495) Rada Gminy Piekoszów uchwala co następuje:
§ 1. W aglomeracji Piekoszów wyznaczonej uchwałą nr XV/285/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 533)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyznacza się aglomerację Piekoszów o równoważnej liczbie mieszkańców 12 336,
z oczyszczalnią ścieków w Piekoszowie, obejmującą następujące miejscowości:
Piekoszów, Podzamcze, Brynica, Szczukowice, Szczukowskie Górki, Jaworznia, Łaziska,
Janów, Micizgód (z wyłączeniem ulic: Ogrodowej, Polnej, Łąkowej).”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Część opisowa aglomeracji wraz z częścią określającą jej obszar i granice stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. Oznaczenie granic obszaru aglomeracji przedstawia
mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Sporządził:
K. Kałka – podinspektor ds.
planowania przestrzennego 2001-2020
Sprawdził:
M. Szczerba – Kierownik Referatu
IRO
20-01-2020
Akceptacja prawna:
M. Merta - adwokat
20-01-2020
Zatwierdził:
Z. Piątek – Wójt
20-01-2020

UZASADNIENIE
Do uchwały nr …………….. Rady Gminy Piekoszów z dnia ……………………
w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Piekoszów

Celem wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie
Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym dyrektywy Rady 91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez
Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. przez Rząd RP,
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program ten określa plan
inwestycyjny w dziedzinie gospodarki ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby
osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. Program ten dotychczas został pięciokrotnie
zaktualizowany. Ostatnia aktualizacja KPOŚK została przeprowadzona w 2017 r. i przyjęta przez
Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r. Trwają również przygotowania do szóstej aktualizacji
KPOŚK. Planowany okres prac to lata 2019-2020.
KPOŚK zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych,
a także terminy ich realizacji dla wywiązywania się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej.
W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na
podstawie uchwały nr XV/285/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia
2011 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 533) została wyznaczona aglomeracja
Piekoszów, w skład której wchodziły miejscowości: Piekoszów, Podzamcze, Brynica,
Szczukowice, Szczukowskie Górki, Jaworznia, Łaziska, Janów (z wyłączeniem Janowa Dolnego)
i Micigózd (z wyłączeniem ulic: Ogrodowej, Polnej, Łąkowej).
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2268, Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 534, 1495), zwanego dalej „Prawem wodnym”,
dotychczasowe akty prawa miejscowego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
i mogą być zmieniane. Wynika z tego, iż uchwała nr XV/285/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 533),
zachowuje moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. i może być zmienione.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa wodnego, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
aglomerację, wyznacza się w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy.
Właściwa do wyznaczenia aglomeracji Piekoszów jest Gmina Piekoszów. W związku z art. 87
ust. 1 i art. 565 ust. 2 ww. ustawy uznać zatem należy, iż jest ona również właściwa do dokonania
zmian w wyznaczonej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego aglomeracji Piekoszów.
Przepis art. 92 ustawy Prawo wodne nakłada na Wójta Gminy Piekoszów obowiązek
dokonywania przeglądów i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian obszaru i granic
aglomeracji. Przeprowadzony przegląd obszaru i granic aglomeracji Piekoszów w zakresie
analizy rocznych sprawozdań z realizacji KPOŚK wykazuje konieczność zaktualizowania
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aglomeracji Piekoszów w zakresie równoważnej liczby mieszkańców oraz w zakresie przebiegu
granic i obszaru aglomeracji.
Wypełniając zobowiązania art. 87 ust. 4 ww. ustawy Gmina Piekoszów opracowała
projekt aktualizacji obszaru, granic i wielkości aglomeracji Piekoszów. Dokument wraz z
załącznikami przedłożono do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach oraz do RDOŚ w
Kielcach celem uzgodnienia.
Zgodnie z przedłożonym dokumentem aglomeracja Piekoszów obejmuje miejscowości:
Piekoszów, Podzamcze, Brynica, Szczukowice, Szczukowskie Górki, Jaworznia, Łaziska, Janów,
Micizgód (z wyłączeniem ulic: Ogrodowej, Polnej, Łąkowej).
Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej
załącznik do uchwały Rady Gminy Piekoszów. Obszar przedstawiony na mapie obejmuje system
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ww. gminy.
Granica aglomeracji została wyznaczona wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych
ewidencyjnych działek budowlanych. Równoważna liczba mieszkańców wynosi 12 336 RLM.
Liczba ta jest sumą:
-

8 104 RLM pochodzących od liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej,
348 RLM pochodzących od liczby mieszkańców planowanych do podłączenia do
projektowanej sieci kanalizacyjnej,
255 RLM pochodzących od liczby osób czasowo przebywających korzystających z sieci
kanalizacyjnej,
3378 RLM wynikających z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady
przemysłowe i usługowe korzystające z sieci kanalizacyjnej,
169 RL wynikających z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez
zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
82 RLM pochodzących od liczby mieszkańców oraz osób czasowo przebywających,
korzystających z systemów indywidualnych.

Łączna długość istniejącej na terenie aglomeracji Piekoszów sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi 127,2 km, w tym 113,2 km sieci grawitacyjnej i 14,0 km sieci tłocznej, do której
podłączonych jest 8 104 mieszkańców oraz 255 osób czasowo przebywających. Planuje się
budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janów Dolny o łącznej długości 2,25 km (w tym:
1,41 km sieci grawitacyjnej i 0,84 km sieci tłocznej), do której podłączonych zostanie 348
mieszkańców, 0 osób czasowo przebywających oraz 1 zakład przemysłowy (Stępień R. Zakład
przetwórstwa rybnego).
Do sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji nie są podłączone 82 osoby. Korzystają one
z tzw. przydomowych oczyszczalni, jednak ze względu na brak dokumentacji potwierdzającej taki
sam stopień oczyszczania ścieków jak w oczyszczalni głównej, instalacje te traktuje się jak
zbiorniki bezodpływowe, a osoby do nich podłączone – jako osoby obsługiwane taborem
asenizacyjnym. Do czasu dostarczenia kompletu dokumentów do Urzędu Gminy osoby te muszą
korzystać z usług podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych z terenu gminy Piekoszów. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy
Piekoszów przedstawia się następująco:
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Tabela 1: Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie gminy Piekoszów

Nazwa, adres podmiotu
EFEKT-DR Rafał Dziewięcki
Zbrza 82, 26-026 Morawica
EKO-RAKPOL Rafał Rak
ul. Chęcińska 46, 28-366 Małogoszcz
Firma Handlowo-Usługowa Anna Rozmus
ul. Konecka 73, 26-230 Radoszyce
WOŚ TRANS Janusz Woś Usługi Asenizacyjno-Transportowe
Brzeziny ul. Szkolna 19, 26-026 Morawica
WC SERWIS Sp. z o.o.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
Oddział w Kielcach, ul. Pakosz 51, 25-040 Kielce
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów
Usługi Transportowe i Wywóz Nieczystości Michał Durlik
ul. 1905 Roku 37, 25-802 Kielce
Andrzej Stęplewski EKO-STĘPLEWSKI Zakład Usług Asenizacyjnych
ul. Kutnowska 4, 25-218 Kielce
Przewóz Ładunków Transportem Ciężarowym Maria Kubicka
Bilcza ul. Żeromskiego 57, 26-026 Morawica

Data ważności zezwolenia
26.12.2021r.
28.02.2022r.
31.03.2022r.
20.12.2028 r.
23.07.2025r.
09.08.2025r.
10.02.2026r.
07.03.2026r.
06.11.2028 r.

W okresie 20 listopada 2018 do 02 kwietnia 2019 r. do oczyszczalni w Piekoszowie ścieki
dowieźli:







Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
Andrzej Stęplewski EKO-STĘPLEWSKI Zakład Usług Asenizacyjnych,
Usługi Transportowe i Wywóz Nieczystości Michał Durlik,
EFEKT-DR Rafał Dziewięcki,
Firma Handlowo-Usługowa Anna Rozmus,
WC SERWIS Sp. z o.o.

Ścieki zebrane przez pozostałe podmioty były odprowadzane na oczyszczalnie ścieków
w gminach sąsiadujących.
Ścieki wytwarzane na terenie aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów. Jest to oczyszczalnia biologiczna nie
spełniająca standardów odprowadzanych ścieków. Przekroczenia występują w wartościach azotu
ogólnego w ściekach oczyszczonych. Ponadto średnie obciążenie oczyszczalni oraz ilość ścieków
oczyszczonych w roku poprzednim są wyższe niż określone w obowiązującym pozwoleniu
wodnoprawnym. Ze względu na stan techniczny oraz niewystarczającą wydajność oczyszczalni
konieczna jest jej rozbudowa i modernizacja lub budowa nowej oczyszczalni w najszybszym
możliwym terminie. W „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2019-2027” Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.1
założono dwa etapy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w Piekoszowie w latach 2019-2023:

1

Przyjęty uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 sierpnia 2019 r.
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Etap I: budowa zbiornika retencyjnego z napowietrzaniem i przykryciem,
Etap II: doposażenie zbiornika retencyjnego w pozostałe elementy ujęte w projekcie.

Gmina posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę obejmujące rozbudowę
i przebudowę oczyszczalni ścieków w Piekoszowie o obiekty oczyszczania mechanicznego
i uśredniania ścieków, która to inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid.: 1578/86,
1578/88 obręb 0013 Piekoszów, gm. Piekoszów. Decyzja ta o nr 1580/2019 została wydana przez
Starostę Kieleckiego w dniu 13 sierpnia 2019 r. (znak sprawy: B-II.6740.61.8.2019). Jako iż
Gmina nie posiada wystarczających środków finansowych na samodzielną realizację inwestycji,
poszukuje obecnie również innych źródeł finansowania.




W granicach aglomeracji znajdują się następujące ujęcia wód:
Piekoszów I – pozwolenie wodnoprawne z dnia 14.01.2011 r. (znak sprawy: GP.622314/10/11). Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb rurociągu
grupowego „Piekoszów – Górki Szczukowskie”, w ilości Qśr.d = 1200,0 m3/d. Ujęcie
stanowią 2 studnie: nr 1 (dz. nr 71/7 obręb Piekoszów) oraz nr 2 (dz. nr 64/1 obręb
Piekoszów). Pozwolenie obowiązuje do dnia 14.01.2030 r. Na podstawie decyzji PGW
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach z dnia 13.08.2018 ustanowiono strefę ochrony
bezpośredniej, obejmującej: dla studni nr 1 – wygrodzony teren w kształcie kwadratu
o wymiarach 15,0m x 15,0m, dla studni nr 2 - 32,0m x 44,0m x 36,5m x 44,5m. W
związku z ustanowieniem strefy ochronnej użytkownik ujęcia zobowiązany jest do:
umieszczenia na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o treści: „teren ochrony bezpośredniej
ujęcia wody podziemnej, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”; odprowadzania
wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożlwiający przedostawanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody; zagospodarowanie terenu zielenią; odprowadzania
poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do
poboru wody; ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób
niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; zakaz użytkowania
gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
Piekoszów II – pozwolenie wodnoprawne z dnia 14.01.2011 r. (znak sprawy: GP.622315/10/11). Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu
grupowego w ilości Qśr.d = 1174,5 m3/d. Ujęcie stanowią 3 studnie: nr 1 (przeznaczona
do likwidacji), nr 1a (awaryjna), nr 2 (zasadnicza). Studnia nr 2 zlokalizowana jest w
granicach działki nr 1578/79 w Piekoszowie. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do
dnia 14.01.2030 r. Na podstawie decyzji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach z
dnia 13.08.2018 r. ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej. Strefa ochrony obejmuje
wygrodzony teren w kształcie prostokąta o wymiarach 17,0m x 23,0m. W związku
z ustanowieniem strefy ochronnej użytkownik ujęcia zobowiązany jest do: umieszczenia
na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o treści: „teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody
podziemnej, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”; odprowadzania wód
opadowych lub roztopowych w sposób uniemożlwiający przedostawanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody; zagospodarowanie terenu zielenią; odprowadzania
poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do
poboru wody; ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób
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niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody; zakaz użytkowania
gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
Żadne z wymienionych ujęć wody nie posiada strefy ochrony pośredniej.
Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
W granicach aglomeracji znajdują się następujące formy ochrony przyrody, o których
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:












Południowa część aglomeracji – miejscowości Garbatówka, Zagórze, Jaworznia, Łaziska
– znajduje się na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego
Rozporządzeniem Nr 17/96 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie
utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 52, poz.
202) zmienionego uchwałą Nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2914).
Północna część aglomeracji – miejscowości Górka, Za Gościńcem, Brynica, Stara Wieś –
znajduje się w granicach Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego
Rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie
ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim (Dz. Urz.
Z 1995 r. Nr 21, poz. 145) zmienionego Uchwała Nr XIV/200/2015 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia
Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2655).
Rejon miejscowości Kostówki, Gniewce znajduje się w granicach Chęcińsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem Nr 335/2001
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie utworzenia na
terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z
dnia 2001 r. Nr 108, poz. 1271) zmienionego uchwałą Nr XLIX/877/14 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ChęcińskoKieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2014 r. Nr 3151, poz. 3151).
Fragment miejscowości Jaworznia znajduje się w granicach rezerwatu Moczydło,
utworzonego Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwa przyrody (M.P. z
1995 r. Nr 33, poz. 397), zmienionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody
Moczydło (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 2856).
Fragment przysiółka Jaworznia Fabryczna znajduje się w granicach rezerwatu Chelosiowa
Jama, utworzonego Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1997
r. Nr 56, poz. 531), zmienionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
rezerwatu przyrody Chelosiowa Jama (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 2893).
Fragmenty miejscowości Sobków, Stara Wieś i Szczukowskie Górki znajdują się
w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy utworzonego DECYZJA KOMISJI z
dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG
czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (L 33 str. 146).
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Fragmenty przysiółków Stanisławice i Jaworznia Fabryczna znajdują się w granicach
obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie utworzonego DECYZJĄ KOMISJI
z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG
czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (L 33 str. 146) i zarządzeniem
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 3281).

Projekt zmiany obszaru i granic aglomeracji Piekoszów został uzgodniony przez
Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach (pismo znak: KR.ZZŚ.417.12.2019.CM.2 z dnia
03.12.2019 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (znak sprawy:
WSI.070.103.2019.NS z dnia 28.11.2019 r.).
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) realizacja planowanej sieci kanalizacyjnej jest uzasadniona finansowo i techniczne.

Sporządził:
K. Kałka – podinspektor ds.
planowania przestrzennego 2001-2020

Sprawdził:
M. Szczerba – Kierownik Referatu
IRO
20-01-2020
Zatwierdził:
Z. Piątek – Wójt
20-01-2020
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