
U C H W A Ł A  Nr XXXIV/172/06
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie : uchwalenia Programu rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni
przydomowych w gminie Baćkowice , na lata 2006-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi
zmianami /  Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się Program rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych w
gminie Baćkowice, na lata 2006-2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały NrXXXIV/172/06
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 października 2006r.

Program rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie
Baćkowice , na lata 2006-2013

I.  Ogólne informacje.

1. W Gminie Baćkowice stan sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco:
a) na terenie gminy działa jedna oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna

zlokalizowana w miejscowości Piskrzyn działająca od roku 1994 o przepustowości
350 m3/dobę i siec kanalizacyjna o długości 6 900 m i podłączonych 47 gospodarstw
domowych oraz wszystkie obiekty uŜyteczności publicznej w miejscowości
Baćkowice. Oczyszczalnia jest w chwili obecnej nie dociąŜona wykorzystanie jej jest
na poziomie 50 m3/dobę i występuje pilna potrzeba rozbudowy kanalizacji

b) na terenie gminy działa równieŜ 108 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

II.  Plan rozbudowy.

1. Kanalizacja liniowa

a) Gmina Baćkowice planuje skanalizowanie w system zbiorczy następujące
miejscowości gminy: pozostałą nieskanalizowaną część Baćkowic, Baranówek
Janczyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Olszownica ,
Piskrzyn, Piórków, śerniki, Piórków Kolonia. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej
słuŜyć będzie odprowadzeniu ścieków bytowo-gospodarczych z terenów budownictwa
zagrodowego i jednorodzinnego, zakładów usługowych nieuciąŜliwych oraz
zabudowań z terenów rekreacyjnych. Długość planowanej sieci kanalizacji
grawitacyjno – tłocznej w obrębie aglomeracji ma wynosić ok. 81,0 km ( kanały
grawitacyjno-ciśnieniowo-tłoczne) wraz z przykanalikami oraz 1093 szt przyłączy
kanalizacyjnych. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków „Piskrzyn”.
Dlatego teŜ niezbędnym będzie zmodernizowanie  i rozbudowa oczyszczalni ścieków
do przepustowości 600m3/dobę. Termin realizacji to lata 2008-2013.

2. Budowa indywidualnych oczyszczalni przydomowych
a) planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 200 szt. w

miejscowościach Rudniki, Oziębłów, Piórków Kolonia, Wszachów, śerniki,
Gołoszyce, Olszownica. Lata realizacji to 2007 rok.

III.  Po wykonaniu powyŜszego programu dokonana zostanie ocena stopnia
skanalizowania gminy kanalizacją liniową i oczyszczalniami przydomowymi i będą
podjęte decyzje co do budowy dalszych oczyszczalni przydomowych i kanalizacji
sieciowej.



Uzasadnienie:
Gminę Baćkowice zamieszkuje 5387 mieszkańców . Z obserwacji ostatnich 10 lat

wynika, Ŝe następuje systematyczny spadek ludności wiejskiej . Niecelowa jest więc budowa
kanalizacji liniowych i kosztownych przepompowni w miejscowościach o rozproszonej
zabudowie i oddalonych od siebie przysiółkach. Ponadto odległość od poszczególnych
czynnych gospodarstw stopniowo się zwiększa z powodu likwidacji niektórych gospodarstw.
W związku z powyŜszym budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach o
rozproszonej zabudowie i zróŜnicowanym ukształtowaniu terenu jest zasadna ze względów
finansowych gdyŜ jest to rozwiązanie duŜo tańsze w stosunku do tradycyjnego rozwiązania
budowy  kolektorów ściekowych.


