
                                                                                                                     Projekt 

 

UCHWAŁA NR …/…/2019 

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/278/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz 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), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr XIX/278/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Opatów o równoważnej liczbie mieszkańców 7533,  

z oczyszczalnią ścieków w Opatowie obejmującą miejscowości: Opatów, Zochcinek, 

Wąworków, Oficjałów, Marcinkowice i Tomaszów, z wyłączeniem działek 

obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków o nr: 154 i 155/2  

w miejscowości Zochcinek, nr: 297, 269, 191 w miejscowości Marcinkowice oraz nr: 

132/2, 133/2, 134/2 w miejscowości Tomaszów. 

 

2. Załącznik do uchwały nr XIX/278/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów, 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy 

Prezentujący w imieniu projektodawcy: 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji    

       

 

 

 

 



                      

 

Uzasadnienie 

                                      do projektu uchwały Nr …./…/2019 

   Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 roku 

 

 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/278/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

29 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów 

 

Propozycja planu zmiany Aglomeracji Opatów została przygotowana z godnie  

z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  27 lipca 

2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Na terenie planowanej 

aglomeracji Opatów istnieje  39  km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych 

zostało 6 600 mieszkańców, natomiast 933 osoby będą korzystać ze zbiorników 

bezodpływowych. Ścieki komunalne zostaną odprowadzane do oczyszczalni ścieków w 

Opatowie o przepustowości średniej 1200 m3/d. Na terenie aglomeracji Opatów nie znajdują 

się  zakłady przemysłowe. Teren aglomeracja Opatów nie jest objęty formami ochrony 

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Ostatecznie wielkość aglomeracji zmieniono z 7997 

na 7 533 RLM, której obszar i granice obrazuje załącznik mapowy. 

Propozycję planu aglomeracji Opatów pozytywnie w swym zakresie uzgodniło Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu – postanowieniem  

z dnia ……….. 

Zmiana obszaru aglomeracji wynikała z potrzeby umożliwieniem uzyskania dofinansowania 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla sołectwa Lipowa. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji ograniczy niekontrolowane 

odprowadzanie ścieków do ziemi i wód, co doprowadzi do redukcji negatywnego wpływu 

ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych. Wyznaczenie obszaru  

i granic aglomeracji umożliwi wypełnienie zobowiązań wynikających z realizacji Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


