
Uchwała Nr XXXIV/170/06
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu
aglomeracji Baćkowice

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku z § 4 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841) Rada Gminy
w Baćkowicach uchwala , co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie, przedłoŜony po zweryfikowaniu przez Wojewodę
Świętokrzyskiego, projekt planu aglomeracji Baćkowice w związku z realizacją Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .



PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI
O RLM POWY śEJ 2000

a) Na terenie gminy Baćkowice znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków
komunalnych typu mechaniczno-biologicznego, zlokalizowana w miejscowości Piskrzyn,
działająca od roku 1994. Obsługuje ona skanalizowaną część gminy tj. m. Baćkowice oraz
pozostałe miejscowości, z których ścieki dowoŜone są wozami asenizacyjnymi.
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z osadników gnilnych bezodpływowych, bez ich
wcześniejszego rozcieńczania.  Stosowana technologia jest bardziej energooszczędna w
stosunku do technologii tradycyjnych i zapewnia wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń oraz
podwyŜszoną redukcję związków biogennych.
Bieg ścieków - ścieki surowe poprzez płaskownik i kraty dopływać będą do przepompowni
głównej skąd tłoczone są do osadnika wstępnego. Po osadniku grawitacyjnie dopływają do
komory denitryfikacji i dalej do komory nitryfikacji. Następnie poprzez osadnik wtórny,
komorę  dezynfekcji i koryto pomiarowe do odbiornika. Recyrkulat z osadnika wtórnego do
komory denitryfikacji  za pośrednictwem pompowni recyrkulacyjnej. Pompownia ta
przetłaczać będzie równieŜ osad wstępny i wtórny do otwartej wydzielonej komory
fermentacyjnej. Recyrkulacja po osadniku wstępnym grawitacyjnie do przepompowni
głównej.
Napowietrzanie ścieków spręŜonym powietrzem  głębokie, drobno-pęcherzykowe,
podawanym przez dmuchawy. Ruszt napowietrzający z rur PCW i dysz typu AKWATSCH.
Na terenie gminy działa równieŜ 108 przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość sieci
kanalizacyjnej wynosi 6,9 km. Oczyszczalnia „Piskrzyn” ma maksymalną przepustowość
Qmax.dob=350 m3/dobę. W chwili obecnej wykorzystanie oczyszczalni ścieków jest na
poziomie Qśr.dob=50 m3/dobę.

Gmina Baćkowice planuje skanalizowanie w system zbiorczy następujące
miejscowości gminy: pozostałą nieskanalizowana część Baćkowic, Baranówek, Gołoszyce,
Janczyce, Modliborzyce, Nieskurzów Nowy , Nieskurzów Stary , Oziębłów, Olszownica,
Piskrzyn, Piórków, Piórków Kolonia, Rudniki, Wszachów, śerniki.

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. 111,6 km
(kanały grawitacyjno-ciśnieniowo-tłoczne) wraz z przykanalikami oraz 1293 szt. przyłączy
kanalizacyjnych. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków „Piskrzyn”. Dlatego
teŜ niezbędnym będzie zmodernizowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków do
przepustowości Qśr.dob=600 m3/dobę. Podane wartości liczbowe są wartościami
szacunkowymi.

W chwili obecnej gmina Baćkowice jest na etapie wyboru wykonawcy prac
koncepcyjnych budowy sieci kanalizacyjnej obejmujących wszystkie miejscowości gminy.

Tab. Wykaz miejscowości objętych planem aglomeracji.

Lp. Nazwa miejscowości.

Zrealizowany system kanalizacji do 2006..
1. Część m. Baćkowice

Realizacja systemu kanalizacji do roku 2013.
1. Pozostała cz. m. Backowice



2. Baranówek
j. Gołoszyce
4. Janczyce
5. Modliborzyce
6. Nieskurzów Nowy
7. Nieskurzów Stary
8. Oziębłów
9. Olszownica
10. Piskrzyn
11. Piórków
12. Piórków Kolonia
13. Rudniki
14. Wszachów
15. śerniki.

b) Opis gospodarki ściekowej:
Na wstępie naleŜy stwierdzić, iŜ znaczna część gminy jest połoŜona w Otulinie

Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Jeleniowskim Parku Krajobrazowym. Planowana
do realizacja sieć kanalizacyjna ma na celu ochronę przyrody oraz ujęć wodnych dla potrzeb
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Oczyszczalnia obsługiwać będzie mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacji
rozdzielczej. Planowana technologia umoŜliwi osiągnięcie zakładanych efektów bez
konieczności pełnego obciąŜenia ładunkiem zanieczyszczeń.

W chwili obecnej liczba mieszkańców gminy Baćkowice wynosi 5387. ZałoŜono, Ŝe
po całkowitej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy będzie do niej
podłączonych 4847 osób, w sezonie turystycznym dodatkowo ok. 200 turystów, czyli RLM
aglomeracji wyniesie 5047. Pozostałe gospodarstwa zostaną wyposaŜone w oczyszczalnie
indywidualne lub zbiorniki bezodpływowe. W przypadku dowozu ścieków ze zbiorników
bezodpływowych ich zrzut odbywać się będzie w punkcie zlewnym zlokalizowanym na
oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy znajdują się zakłady typu usługowo-handlowego i uŜyteczności
publicznej. Jakość odprowadzanych ścieków nie odbiega od jakości ścieków pochodzących z
gospodarstw domowych. Nie jest przewidywana budowa zakładów o innym charakterze.

Przyjęto, Ŝe dla obszaru gminy
jednostkowa ilość

odprowadzanych ścieków

Ilość m3/d]

Ścieki z sieci 505,0
Ścieki ze zbiorników 25
Wody przypadkowe 42,0

Razem 572,0
Przyjęto przepustowość wymaganą oczyszczalni 580,mJ /d, projektowaną 600,0m3/d,
przepływu odbiornika ścieków oczyszczonych (równowaŜna liczba mieszkańców = 5050).

Charakterystyka ścieków:

Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki sanitarne z sieci kanalizacyjnej. Sumaryczne
zestawienie charakterystycznych stęŜeń i ładunków dopływających zanieczyszczeń
przedstawiono
w tabeli:



Parametr StęŜenie Jednostka

BZT5 488 gO2/m
3

ChZT 1153 gO2/m
3

Zawiesina og. 537 g/m3.
N2og. 126 gN/m3

Po g 27 gP/m3

Maksymalne odprowadzane ładunki zanieczyszczeń dla Qdśr= 600m3/d mogą zatem wynosić:

Parametr Ładunek [kg/d]
BZT5 279

ChZT 660
Zawiesina og. 307

N2og. 72
Pog 15

c) W załączeniu mapa w skali 1: 25000


