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UCHWAŁA NR XVI/101/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na 
terenie Gminy Gnojno” 

Na podstawie art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na 
terenie Gminy Gnojno”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/12 
Rady Gminy Gnojno  

z dnia 30 stycznia 2012 r. 
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I. WSTĘP 

W celu realizacji postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 
239, poz. 2019 ze zm.) dokumenty strategiczne zakładają podjęcie działań mających na celu 
realizację inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK), który obejmuje przedsięwzięcia polegające na wyposażeniu aglomeracji w systemy 
kanalizacyjne (art. 43 ust. 1). Natomiast w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie 
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować 
systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska (art. 42 ust. 4 ustawy 
Prawo wodne). 

Ścieki bytowo-gospodarcze powstające w każdym gospodarstwie domowym, również na 
obszarach zabudowanych niestanowiących aglomeracji w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, 
w znaczący sposób wpływają na stan środowiska naturalnego, w tym w szczególności na czystość 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z głównych czynników decydujących o standardach 
środowiska przyrodniczego, jakości przestrzeni oraz jakości życia mieszkańców. Głównym 
problemem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest dysproporcja między długością sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, występująca głównie na obszarach wiejskich, powodująca 
zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami. W Gminie Gnojno również obserwuje się tę 
niepokojącą tendencję – długość sieci wodociągowej wynosi 109,92 km, natomiast długość sieci 
kanalizacyjnej 2,6 km. 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania Gmina Gnojno podejmuje działania, dzięki 
którym mieszkańcy będą mogli korzystać z systemów oczyszczania ścieków indywidualnie 
w miejscu ich powstawania, na obszarach gdzie usługa odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest niedostępna. Cel ten zostanie osiągnięty 
poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ). 

II. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA REALIZOWANA NA TERENIE GMINY 
GNOJNO 

Obszar gminy Gnojno zajmuje powierzchnię 9,566 ha, co stanowi 9,93 % całkowitej 
powierzchni powiatu buskiego i 0,82 % całkowitej powierzchni województwa świętokrzyskiego. 

W skład Gminy Gnojno wchodzą następujące sołectwa: Balice, Bugaj, Falki, Glinka, Gnojno, 
Gorzakiew, Grabki Małe, Janowice Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Januszowice, Jarząbki, 
Kostera, Maciejowice, Płośnia, Poręba, Pożogi, Raczyce, Ruda, Rzeszutki, Skadla, Wola 
Bokrzycka, Wola Zofiowska, Wólka Bosowska, Zagrody, Zawada, Zofiówka. Ze względu na 
powierzchnię największymi sołectwami Gminy Gnojno są: Gnojno, Jarząbki i Balice, które łącznie 
zajmują 3 184,25 ha, co stanowi 31,95 % powierzchni całej gminy. 

W gminie sieć kanalizacyjną posiada jedynie miejscowość Gnojno (tylko na niewielkim 
obszarze), korzysta z niej 394 mieszkańców. Pozostali mieszkańcy Gminy Gnojno używają do 
gromadzenia ścieków gospodarczo - bytowych zbiorników bezodpływowych (szamb). 

Zadania gminy w obszarze gospodarki wodno – ściekowej 
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą 
z mocy prawa tworzą mieszkańcy, należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 
własne gminy obejmują sprawy z zakresu ochrony środowiska i przyrody, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania samorządu wynikające z zapisów ustawy są 
zadaniami o charakterze obligatoryjnym, przy ich realizacji gmina, w pełni szanując zasadę 
zrównoważonego rozwoju, winna szukać takich rozwiązań, które zmierzałyby do poprawy jakości 
środowiska przyrodniczego. 
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Mając na uwadze pogarszający się stan czystości wód gruntowych, będący wynikiem 
prowadzenia nieuporządkowanej gospodarki ściekowej, jako najważniejsze zadanie gminy należy 
wskazać rozwiązanie problemu odprowadzania i utylizacji ścieków. Dlatego też, poza możliwością 
budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, która odprowadzałaby ścieki do zbiorczych oczyszczalni 
ścieków, należy rozważyć zastosowanie innych rozwiązań ekonomicznie uzasadnionych, 
oszczędnych i skutecznych. Takim rozwiązaniem, spełniającym kryterium ekonomiczne 
i techniczne, może być kanalizacja indywidualna. 

Gospodarka wodna 

Długość sieci wodociągowej w Gminie Gnojno ogółem wraz z przyłączami wynosi 109,92 km, 
wskaźnik zwodociągowania gminy to 98 %. 

Gmina dysponuje 2 czynnymi ujęciami wody, położonymi na jej terenie. Pobór wody odbywa się 
z ujęć wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 

Gospodarka ściekowa 

Obecnie na terenie Gminy Gnojno w miejscowości Gnojno funkcjonuje jedna oczyszczalnia 
ścieków w technologii mechaniczno – biologicznej z podwyższona redukcją związków biogennych, 
o przepustowości 75 m³/dobę. Oczyszczalnia stanowi punkt zlewny dla sieci o długości 2,6 km, 
w całości położonej na terenie miejscowości Gnojno. Są do niej również dowożone ścieki z terenu 
gminy pochodzące z przydomowych zbiorników bezodpływowych, z których korzystają pozostali 
mieszkańcy gminy. Jednak zbiorniki bezodpływowe wymagają dosyć częstego opróżniania, co 
generuje znaczne koszty. Poza tym są one w większości wykonane w technologii betonowej, co nie 
zapewnia odpowiedniej szczelności i powoduje przedostawanie się surowych ścieków do gruntu. 
Stopień skanalizowania gminy oscyluje w okolicy 2 % - z sieci kanalizacyjnej korzysta 394 
mieszkańców. 

Przyjmując, iż ilość ścieków wytworzonych przez jedną osobę w miejscowościach 
posiadających wodociąg wynosi 80 dm3 /dobę, w ciągu miesiąca daje to wielkość 2,4 m3 /jedną 
osobę. Wobec powyższego ilość ścieków wytworzonych przez czteroosobową rodzinę mieszkającą 
w domu jednorodzinnym wyniesie 9,6 m3 /miesiąc. Mając na uwadze obecne koszty usług 
asenizacyjnych, wywóz ścieków ze szczelnego, bezodpływowego zbiornika obciąży budżet 
czteroosobowej rodziny kwotą ponad 250 zł/miesiąc, co w skali roku da w przybliżeniu kwotę 
3.000 zł. Koszty te są redukowane poprzez rozszczelnione zbiorniki bezodpływowe. Ubytek 
ścieków powoduje skażenie powierzchniowych i podziemnych wód oraz stanowi poważne 
zagrożenie higieniczne oraz epidemiologiczne. 

W Gminie Gnojno na dzień 01.12.2011 r. zamieszkuje 4680 osób. Ilość wytwarzanych ścieków 
obrazuje tabela nr 1 . 

Tabela 1. Zestawienie liczby mieszkańców i ilości ścieków w poszczególnych sołectwach Gminy 
Gnojno. 

 

Miejscowości Ilość 
mieszkańców Ilość ścieków m 3 /dobę 

Balice 
Bugaj 
Falki 
Glinka 
Gnojno 
Gorzakiew 
Grabki Małe 
Janowice Poduszowskie 

388 
124 
143 
173 
769 
192 
141 
218 

31,04 
9,92 

11,44 
13,84 
61,52 
15,36 
11,28 
17,44 
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Janowice Raczyckie 
Januszowice 
Jarząbki 
Kostera 
Maciejowice 
Płośnia 
Poręba 
Pożogi 
Raczyce 
Ruda 
Rzeszutki 
Skadla 
Wola Bokrzycka 
Wola Zofiowska 
Wólka Bosowska 
Zagrody 
Zawada 
Zofiówka 

161 
69 

350 
174 
62 
67 
89 

104 
354 
112 
71 

206 
139 
118 
129 
115 
156 
56 

12,88 
5,25 

28 
13,92 
4,96 
5,36 
7,12 
8,32 

28,32 
8,96 
5,68 

16,48 
11,12 
9,44 

10,32 
9,2 

12,48 
4,48 

Suma 4680 374,40 

Źródło: Dane według Kartotek Gminy Gnojno na dzień 01-12-2011 r. 

III. PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. Założenia programowe 

Na terenie gminy istnieje 26 jednostek osadniczych (sołectw) z 26 miejscowościami, z których 
zdecydowana większość charakteryzuje się zabudową rozproszoną, utrudniającą budowę 
zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. Tylko część wsi charakteryzuje się relatywnie zwartą 
zabudową. W celu objęcia gminy programem budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków należy 
dokonać wielowariantowej analizy sposobu realizacji programu. Nie wyklucza to budowy na 
wybranych obszarach o relatywnie zwartej zabudowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Aby 
zapewnić wysoką efektywność realizowanego programu należy nakreślić jego ogólne założenia: 

1. Planuje się wyposażyć każdą zabudowaną nieruchomość, która nie jest podłączona lub nie 
planowane jest podłączenie jej do kanalizacji zbiorczej, w indywidualną oczyszczalnię ścieków. 

2. Inwestorem będzie Gmina Gnojno. 

3. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków będzie realizowany etapowo. 

4. Pierwszy etap obejmie wykonanie 200 szt kompletnych instalacji. 

5.Wielkość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na sfinansowanie kolejnych etapów 
realizacji inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy. 

6.Zakłada się, że podstawowa przepustowość oczyszczalni obsługującej budynek zamieszkały 
przez 2-6 osób będzie wynosiła 0,3 - 0,9 m3 /dobę, przez 6-10 osób będzie wynosiła 0,9 - 1,5 
m3 /dobę. 

7.Obiekty użyteczności publicznej będą wyposażone w instalacje o odpowiednio większej 
przepustowości, w zależności od szacunkowej ilości dobowego zrzutu ścieków. 

8. Szacuje się, iż koszt wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej 2-6 osób nie 
przekroczy 13.000 zł, obsługujących 6-10 osób 15.000 zł. 
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9. Realizacja programu nie wyklucza możliwości budowy zbiorczych systemów odprowadzania 
ścieków na obszarach, gdzie koncentracja zabudowy czyni to zasadnym technicznie 
i ekonomicznie. 

10. Mieszkańcy miejscowości, na terenie których zaplanowany zostanie system zbiorczy dający 
możliwość podłączenia posesji do planowanej sieci nie będą mogli brać udziału w programie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Analiza wariantów realizacji 
W świetle określonych założeń ogólnych, należy rozważyć warianty realizacji programu. 

Wariant I 

Obszar gminy zostaje podzielony na regiony, budowa indywidualnych oczyszczalni przebiegać 
będzie regionami - etapowo. Kanalizacja każdego regionu stanowić będzie zamknięty etap budowy 
kanalizacji indywidualnej, o kolejności realizacji programu w danych regionach zdecyduje Rada 
Gminy. 

Wariant II 

Kanalizacja indywidualna jest w pierwszej kolejności realizowana w tych regionach, w których 
największa liczba mieszkańców zadeklaruje wolę uczestnictwa w programie budowy 
indywidualnych oczyszczalni ścieków. Taki sposób realizacji programu umożliwi uzyskanie 
największego dla wybranych obszarów efektu ekologicznego. 

Wariant III 

Realizacja programu jest prowadzona globalnie, na terenie całej gminy, jednak z położeniem 
nacisku na te gospodarstwa domowe, które położone są na obrzeżach miejscowości, w dużym 
rozproszeniu, gdzie realizacja sieci kanalizacyjne jest niemożliwa ze względów technicznych 
i nieuzasadniona ekonomicznie. Rozproszony efekt ekologiczny daje w konsekwencji najlepszą 
promocję programu wśród mieszkańców. 

3. Technologia 

Wymagania środowiskowe 

Odprowadzanie ścieków do gruntu lub wody normuje Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W przypadku wprowadzania ścieków do gruntu miejsce ich wprowadzania musi być oddzielone 
warstwą gruntu 1,5 m od najwyższego poziomu wód podziemnych oraz BZT5 ścieków 
dopływających musi być redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co 
najmniej o 50 %. 

W przypadku wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych dno urządzenia musi znajdować 
się 1,5 m nad najwyższym poziomem wód podziemnych, a ścieki muszą odpowiadać wymaganiom 
dla oczyszczalni RLM od 2000 do 9999 (tabela nr 2) 

Tabela 2. Wymagania dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 
 
Wskaźnik BZT ChZTI Zawiesina Azot Fosfor 

Max.zawartość [mg/dm³] 25 125 35 15 2 
% redukcji 70-90 75 90 - - 
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Rozwiązania techniczne 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków to urządzenie lub zespół urządzeń, w których 
na drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych następuje redukcja ładunku 
zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)przed ich wprowadzeniem do odbiornika. 
Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez producenta certyfikatem na zgodność 
ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009 wydawaną dla konkretnego 
typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. 
Posiadanie niniejszego certyfikatu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem 
„CE”. 

Przed przystąpieniem do wyboru rozwiązań technicznych oczyszczalni oraz urządzeń 
towarzyszących, konieczne jest przeprowadzenie analizy możliwości technicznych montażu 
i eksploatacji. Do najważniejszych czynników, które należy uwzględnić przed wyborem 
rozwiązania należą: 

- aktualna i przyszła liczba stałych użytkowników, 

- charakter obiektu, 

- poziom wód gruntowych, rodzaj gruntu (badania geologiczne), 

- powierzchnia działki, 

- źródło zaopatrzenia w wodę pitną, 

- głębokość wyprowadzenia rur kanalizacyjnych z budynku. 

Po uzyskaniu przez ścieki odpowiedniego stopnia oczyszczenia (parametry podane powyżej) 
można je wprowadzić do wód lub ziemi poprzez: 

- drenaż rozsączający, 

- studnię chłonną, 

- do wód powierzchniowych (ciek lub zbiornik wodny). 

4. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków 

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uwzględnienia minimalnych odległości 
od różnych obiektów i wód gruntowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, 
poz. 984). 

IV. ANALIZA MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ 
NA TERENIE GMINY GNOJNO 

Wariant I – centralny system kanalizacji z jedną oczyszczalnią ścieków 

Realizacja tego wariantu zakłada budowę sieci kanalizacyjnej obejmującej swym zasięgiem 
obszar całej gminy z jedną oczyszczalnią ścieków, w skład systemu wchodzi: 

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna o długości 110,1 km, 

- sieć kanalizacyjna tłoczna o długości 43,4 km, 
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- pompownie ścieków surowych 41 szt, 

- oczyszczalnie 1 szt. 

Koszty szacunkowe realizacji powyższego wariantu oceniono na 23 640 900,00 zł. 

Wariant II – strefowy system kanalizacji 
Wariant ten zakładał podział gminy na strefy (obszary) z przyporządkowanymi do nich punktami 

zlewnymi. Koncepcja zakładała cztery strefy zlewne, każda wyposażona w autonomiczną 
oczyszczalnię ścieków. W skład systemu wchodzi: 

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna o długości 66,0 km, 

- sieć kanalizacyjna tłoczna o długości 21,0 km, 

- pompownie ścieków surowych 24 szt, 

- oczyszczalnie 4 szt. 

Koszty szacunkowe realizacji powyższego wariantu oceniono na 15 441 234,00 zł. Podstawowe 
dane techniczne systemu obrazuje tabela nr 3. 

Tabela nr 3 Parametry zlewni wariant II 
 

ZLEWNIA 

LICZBA 
MIESZKAŃCÓW

 
osób 

ILOŚĆ 
ŚCIEKÓW 

m³/dobę 

DŁUGOŚĆ 
KANALIZACJI 

GRAWITACYJNEJ 
m 

DŁUGOŚC 
KANALIZACJI 

CIŚNIENIOWEJ 
m 

RAZEM 
m 

LICZBA 
POMPOWNI 

szt 

Raczyce 3105 365,6 45970 16677 6102 14 
Balice 791 84,1 7760 1261 9021 3 

Gorzakiew 348 34,9 10175 2727 12902 3 
Wólka 

Bosowska 
256 25,6 2672 209 2881 1 

RAZEM 4500 510,2 66577,19 20874,06 86406,25 21 

Wariant III – budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 

W tym wariancie zakłada się budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla 
każdej zabudowanej nieruchomości, która nie jest podłączona lub nie planowane jest podłączenie 
jej do kanalizacji zbiorczej. W wyniku realizacji programu zaplanowano montaż 500 instalacji na 
terenie Gminy Gnojno, co przy założeniu, że koszt realizacji jednej instalacji wynosi 13 000,00 zł 
daje kwotę kosztów szacunkowych na poziomie 6 500 000,00 zł. 

Biorąc pod uwagę wariant III należy podkreślić, iż koszty inwestycyjne, jakie trzeba byłoby 
ponieść na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków są znacznie niższe od budowy kanalizacji 
zbiorczej i przyłączy oraz przepompowni. Ponadto w omawianym przypadku pełny efekt 
ekologiczny uzyskuje się już z chwilą uruchomienia każdej zainstalowanej oczyszczalni 
przydomowej. 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

Budowa infrastruktury technicznej jest niezwykle kosztowna. Tempo inwestowania uzależnione 
jest od wielkości środków, jakimi dysponuje gmina. Dlatego należy rozważyć kilka wariantów 
montażu finansowego, który nakreśli możliwość przeprowadzenie programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gnojno. 
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Wariant I 

Inwestorem są właściciele nieruchomości, na której ma być wybudowana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków.Finansują oni inwestycję oraz realizują budowę oczyszczalni na własnym 
terenie. 

Przy powyższym założeniu realizacja programu, ze względu na ograniczone środki finansowe 
mieszkańców gminy, będzie długotrwała i nie przyniesie oczekiwanych efektów ekologicznych. 
Ponadto zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W związku 
z powyższym finansowanie budowy oczyszczalni wyłącznie ze środków mieszkańców gminy nie 
powinno być przyjmowane, jako rozwiązanie docelowe. 

Wariant II 

Inwestorem jest Gmina Gnojno, finansowanie programu odbywa się z budżetu gminy oraz dotacji 
i pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawione 
rozwiązanie usprawniłoby realizację programu. 

Wariant III 

Inwestorem jest Gmina Gnojno, program finansowany jest z budżetu gminy oraz ze środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE). Wkład własny gminy może być 
pokryty niskoprocentową pożyczką lub kredytem. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w obecnym okresie programowa szansa pozyskania środków 
na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest praktycznie równa zeru. Na dzień 
dzisiejszy nie mamy również wiedzy, w jakim zakresie obejmie gospodarkę wodno-ściekową 
przyszła perspektywa finansowa. Zatem oszacowanie wartości prawdopodobieństwa realizacji 
wariantu III jest na obecną chwilę bardzo trudne. 

VI. WNIOSKI KOŃCOWE 

Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno wydaje się 
być uzasadniony z następujących powodów: 

1. Większość sołectw w gminie posiada zabudowę rozproszoną, utrudnia to budowę systemu 
kanalizacji zbiorczej oraz powoduje dużą kapitałochłonność inwestycji. 

2. W związku z relatywnie rozproszoną gęstością zabudowy Gmina Gnojno nie jest w stanie 
spełnić wymogu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. 
w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji - §3 ust. 4 w brzmieniu: „Przy wyznaczaniu 
obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze 
aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo 
i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczony jako stosunek przewidywanej do 
obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej 
do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorem i przewodami tłocznymi 
doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejsza od 120 mieszkańców na 1 km 
sieci.” 

Powyższe uregulowanie prawne w znacznym stopniu ogranicza Gminie Gnojno możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej z z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej (UE). 

3. Przeprowadzenie rozpoznania wśród mieszkańców gminy, na zasadzie deklaracji udziału 
w programie, potwierdziło duże zainteresowanie społeczne i potrzebę budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

4. Przewidywane koszty eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków są znacznie niższe 
w stosunku do eksploatacji systemu kanalizacji zbiorczej. 
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5. Gospodarka ściekowa na nieskanalizowanych obszarach gminy nie jest prowadzona zgodnie 
z wymogami ustawy o ochronie środowiska, istniejące szamba w przewadze są nieszczelne, 
nieoczyszczone ścieki trafiają wprost do gruntu zagrażając glebie, a przede wszystkim wodom 
powierzchniowym i podziemnym. 

6. Efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia po zrealizowaniu programu wymaga 
zaangażowania mniejszych nakładów inwestycyjnych niż budowa kanalizacji zbiorczej. 

7. Gmina winna dążyć do podnoszenia poziomu i jakości życia jej mieszkańców poprzez 
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

8. Realizacja inwestycji spełni oczekiwania mieszkańców Gminy Gnojno. 

9. Dzięki realizacji inwestycji gmina będzie mogła promować aktywną politykę 
proekologiczną. 

10. Realizacja programu nie eliminuje możliwości powstania zbiorczego systemu odprowadzania 
ścieków na obszarach gdzie koncentracja zabudowy czyni to zasadnym technicznie 
i ekonomicznie. 

Decyzja w tej kwestii, przy zastosowaniu szeroko rozumianych konsultacjach społecznych, 
pozostaje w kompetencji Rady Gminy. 

Efekty realizacji: 
Realizacja programu w oparciu o przedmiotowy dokument przyczyni się do poprawy stanu 

środowiska naturalnego na terenie Gminy Gnojno, przełoży się to bezpośrednio na poprawę jakości 
życia mieszkańców. 
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UZASADNIENIE
Konieczność opracowania „Programu Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni 

Ścieków na terenie Gminy Gnojno” wynikła z ciągłego poszukiwania optymalnego rozwiązania 
problemów wynikających z prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy. 

Urzeczywistnienie działań zawartych w w/w dokumencie wpłynie na poprawę jakości stanu 
środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych, jednocześnie umożliwi gminie pozyskanie środków zewnętrznych na wyposażenie 
posesji w przydomowe oczyszczalnie ścieków, które to urządzenia mogą być przedmiotem 
dofinansowania. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


