
UCHWAŁA NR XXVI/147/2020 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łączna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 oraz 565 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). po uzgodnieniu 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Rada Gminy Łączna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Łączna (powiat skarżyski) o równoważnej liczbie 
mieszkańców 2542, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Kamionki. 

2. Aglomeracja obejmuje miejscowości: Kamionki, Łączna, Jęgrzna, Gózd, Czerwona 
Górka, Osełków. 

§ 2. 1. Opis aglomeracji Łączna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Obszar i granice aglomeracji Łączna oznaczone są na mapie w skali 1:10 000, 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr XLII/738/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie 
z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z dnia (Dz. U. 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm.) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

   

Przewodnicząca  Rady  
Gminy 

 
 

Monika Pająk 
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AGLOMERACJA ŁĄCZNA (województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski)

Część opisowa uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łączna.

Wymagane informacje części opisowej, przedstawiono zachowując ich kolejność i tytuły zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna – Uchwała
XXI/101/2016 z 18 lipca 2016 roku, Rady Gminy Łączna

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna – Uchwała 8/III/2004 z 6 kwietnia 2004r
Rady Gminy Łączna

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna – Uchwała XXII/107/2016
z 25 lipca 2016 Rady Gminy Łączna

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna – Uchwała XLVII/237/2018
z 8 sierpnia 2018 Rady Gminy Łączna

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających
w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do
budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

1.1 Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Lp. Kanalizacja istniejąca

Długość
istniejącej

sieci
kanalizacyjnej

(km)

Liczba osób korzystających z istniejącej
kanalizacji

Mieszkańcy

Osoby
czasowo

przebywające
na terenie
aglomeracji

Sumaryczna
liczba osób

Uwagi

1 Sanitarna grawitacyjna 23,1

2497 - 2497 -
2 Sanitarna tłoczna 2,4

3
Ogólnospławna
grawitacyjna

-

4 Ogólnospławna tłoczna -
Razem 25,2 2497 - 2497 -

1.2 Informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Gmina Łączna nie planuje budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji.

2. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia

oczyszczalni ścieków:

2.1. Istniejące oczyszczalnie ścieków

Na terenie aglomeracji funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 191 m3/d zlokalizowana w

miejscowości Kamionki, do której dopływają ścieki z terenu aglomeracji.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/147/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2020 r.
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2.2 Planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Na terenie aglomeracji Łączna nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków. Planuje się rozbudowę

i modernizację części osadowej istniejącej oczyszczalni ścieków do przepustowości 810 m3/d i wydajności RLM – 5432 w

związku z planowaną budową sieci kanalizacyjnych poza aglomeracją.

3. Opis systemu gospodarki ściekowej

3.1. Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład

jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji - ok. 200 m3/d

Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik Wartość (średnioroczna z pomiarów) Uwagi
1 2 3

BZT5 342 mg02/l
ChZT 806 mg02/l
Zawiesina ogólna 422 mg/l
Fosforan ogólny
Azot ogólny

Wartość wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik Wartość lub % redukcji zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym

Wartość (średnioroczna
z pomiarów)

1 2 3

BZT5 40 19

ChZT 150 94

Zawiesina ogólna 50 21

Fosforan ogólny
Azot ogólny

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Kamionki spełnia wymagania w zakresie oczyszczania ścieków-

wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.

2019 poz.1311). Obiekt spełnia również wymagania dyrektywy ściekowej dyrektywy 91/271/EWG w zakresie, jakości ścieków

oczyszczonych.

3.2. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych (wg pozwolenia wodnoprawnego):

Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków' z oczyszczalni do środowiska (data. znak, oznaczenie organu,

termin ważności decyzji):

Decyzja z dnia 01.06.2017 r. znak: OS.II.6341.20.2017 wydana przez Starostę Skarżyskiego. Termin ważności: 31.05.2027r.

Przepustowość średnia [m3/d]: 300

Przepustowość maksymalna [m3/d]: 390

Przepustowość maksymalna roczna [m3/rok]: 109 500

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: rzeka Kamionka w km. 14+950. Współrzędne

geograficzne wylotu: N: N 50°59'47,6", E:20°47'58.8”
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Sucha masa osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków: 92 Mg s.m./rok

Metoda przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni: CAOH.

Metoda unieszkodliwiania/odzysku osadów ściekowych: przekazane firmie zewnętrznej do produkcji kompostu.

3.3. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji

zbiorczej

Na terenie aglomeracji nie występują ścieki przemysłowe.

3.4 Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

3.5 Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie RLM

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 2497

Liczba mieszkańców, którzy będą korzystali z planowanej sieci kanalizacyjnej 0

RLM pochodzący z przemysłu podłączonych do sieci kanalizacyjnej 0

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych 10

Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków 35

RLM pochodzący z przemysłu planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej 0

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 2542

Nie jest planowane podłączenie zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej
3.6. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie
zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych
rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji
zbiorczej.
1 tyś m3/rok od 45 RLM
Procent skanalizowania w aglomeracji wynosi 98,23%

4. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierającą oznaczenie aktów prawa miejscowego lub
decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Łączna nie znajdują się strefy ochronne ujęć wody.
5. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenia aktów prawa
miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych
obszarach.

Na terenie aglomeracji Łączna nie znajdują się obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Aglomeracja znajduje się na obszarze GZWP 415 Górna Kamienna.

6. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu
prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o
obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej
ustawy.

Na terenie aglomeracji Łączna nie znajdują się formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r.
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UZASADNIENIE

Zmiana Prawa Wodnego wprowadziła regulacje uchylające dotychczasowe uchwały Sejmików
Województwa dotyczących wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji z końcem roku 2020,
jednocześnie nakładając obowiązek uchwalenia ww. obszarów i granic aglomeracji Radom Gmin.

W związku z powyższym do kompetencji Rady Gminy należy podjęcie uchwały
dot. wyznaczenia aglomeracji.
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