Uchwała Nr IX/57/2007
Rady Gminy Łopuszno
z dnia 20 września 2007 roku

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji części gminy Łopuszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
poz. 1591
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Łopuszno przedstawioną
przez Wojewodę Świętokrzyskiego, obejmującego swym układem część
Gminy Łopuszno.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/57/2007
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 20 września 2007 r.

PLAN AGLOMERACJI

GMINY ŁOPUSZNO

1. DANE OGÓLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ;
2) dane z projektowania oczyszczalni ścieków w m. Eustachów przez Zakład
Projektowo – Usługowy „NOSAN” 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9.
3) dane z projektowania I i II etapu kanalizacji gminy Łopuszno przekazanej
przez Firmę Produkcyjno – Handlowo – Usługową „EKO-DOM” Spółka z o.o.
Mójcza, ul. Chabrowa 114, 25-224 Kielce

1.2. PRZEDMIOT ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie propozycji planu aglomeracji
z wykorzystaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planów rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, dane z projektowania I i II etapu
kanalizacji gminy Łopuszno przekazanej przez Firmę Produkcyjno – Handlowo –
Usługową „EKO-DOM” Spółka z o.o. Mójcza, ul. Chabrowa 114, 25-224 Kielce,
dane z projektowania oczyszczalni ścieków w m. Eustachów przez Zakład
Projektowo – Usługowy „NOSAN” 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9.
Obszar i granic aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci
kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami
ścieków komunalnych, zwanych dalej "systemem kanalizacji zbiorczej", przy czym
do tej samej aglomeracji naleŜą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz
tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzjach o
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.
Całą gminę obejmuje Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu.

2. Gospodarka ściekowa
2.1. Istniejące oczyszczalnie
Obecnie na terenie gminy poza częścią samego Łopuszna brak jest kanalizacji
sanitarnej, co stanowi bardzo duŜe zagroŜenie dla środowiska naturalnego.
Obszar gminy objęty jest róŜnymi formami ochrony środowiska, posiadamy bogate
zasoby wód podziemnych z fragmentami dwóch Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych Nr 416 „Małogoszcz i Nr 414 „Zagnańsk”.
W miejscowości Łopuszno pracują dwie oczyszczalnie ścieków: typu „Inhof”
w południowej części sołectwa i typu „BIOCLER” w północnej części sołectwa.
Oczyszczalnia „Inhof” ma przepustowość równą 40m3/d a oczyszczalnia „BIOCLER”
ma przepustowość 45 m3/d i są one nie wystarczające dla samego Łopuszna.
Obecnie nie spełniają parametrów oczyszczania mieszczące się w wartościach
dopuszczonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

2.2. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
Do oczyszczalni typu „Inhof” doprowadzona jest sieć z rur kamionkowych, natomiast
do oczyszczalni typu „BIOCLER” doprowadzona jest sieć z rur PVC na której
znajduje się jedna pompownia.
Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 11,5 km, przykanaliki prowadzące
do budynków o długości 2,59 km i 211 budynków skanalizowanych.
2.3. Planowanie budowy I etapu oczyszczalni w miejscowości Eustachów
Lokalizacja oczyszczalni znajduje się w dorzeczu rzeki Łososiny (Wiernej Rzeki).
Docelowa wielkość oczyszczalni w miejscowości Eustachów wynosi około 9800 RLM
Budowa I etapu polega na wybudowaniu oczyszczali o wielkości RLM 4600 przy
ilości doprowadzanych ścieków do 566 m3 na dobę.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia towarzyszyć będzie niezbędna
infrastruktura do jej funkcjonowania, tj.
 instalację elektryczną zasilania urządzeń i oświetlenia
 drogę dojazdową do oczyszczalni
 doprowadzenie wody pitnej
Proponuje się oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną o układzie przepływowym.
Oczyszczalnia, będzie oczyszczać ścieki komunalne bytowe, ścieki komunalne nie
będące ściekami bytowymi (ścieki przemysłowe z Zakładu Uboju i Przetwórstwa
Mięsa „WiR” w Łopusznie) oraz ścieki komunalne bytowe, dowoŜone z miejsc nie
objętych kanalizacją.
Planuje
się,
aby
bezpośrednim
odbiornikiem
ścieków oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni była rzeka Czarny Lasek, poprzez szczelny kanał
otwarty biegnący przez teren projektowanej oczyszczalni.
Rzeka Czarny Lasek jest dopływem Łososiny (Wiernej Rzeki).
Po wybudowaniu projektowanej oczyszczalni dwie istniejące oczyszczalnie ścieków
zostaną zlikwidowane.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków
sanitarnych, podniesienia standardu Ŝycia mieszkańców, ochronie środowiska
naturalnego oraz dalszego rozwoju miejscowości objętych budową sieci
kanalizacyjnej a tym samym sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi gminy.
Istnieje moŜliwość rozbudowy oczyszczalni do pojemności 1000 m3 tj. 9800 RLM.
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2.4 . Zastosowane procesy
Oczyszczalnia ścieków w Eustachowie będzie (jak juŜ zostało nadmienione),
oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną, opartą na biologicznym rozkładzie
substancji organicznych i obejmować będzie:
o c z y s z c z a n i e w s t ę p n e ś c i e k ó w wykorzystując:
 proces cedzenia zanieczyszczeń stałych
 proces sedymentacji i oddzielenia zawiesin
organicznych

mineralnych

od

Wymienione procesy zachodzić będą w zblokowanym urządzeniu mechanicznego
oczyszczania ścieków (sito, piaskownik), które zostaną umieszczone w części
technologicznej budynku wielofunkcyjnego.
o c z y s z c z a n i e b i o l o g i c z n e z wykorzystaniem:
 proces biologicznego rozkładu substancji organicznych za pomocą
osadu czynnego, który zachodził będzie w reaktorze biologicznym
przepływowym (ze strefą tlenową i beztlenową)
o c z y s z c z a n i e w t ó r n e z wykorzystaniem:
 procesu sedymentacji i zagęszczania osadu oraz klarowania
ścieków oczyszczonych, prowadzonego w osadniku wtórnym
pionowym
oraz p r z e r ó b k ę o s a d ó w polegającą na:
 zagęszczaniu osadu nadmiernego w zbiorniku osadu, do uwodnienia
98%
 odwadnianie osadu, (poprzez zastosowanie instalacji odwodniania
osadu, w skład której wchodzić będzie prasa taśmowa, pompa
śrubowa podająca osad, instalacja i przygotowania i dozowania
polielektrolitu oraz przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego),
składowanego czasowo na placu pod wiatą, w odpowiednim
kontenerze
 chlorowaniu odwodnionych skratek, magazynowanych czasowo
w odpowiednich, szczelnych pojemnikach
 chlorowaniu wyseparowanego piasku, magazynowanego czasowo
w odpowiednich, szczelnych pojemnikach
Wody nadosadowe i odcieki pochodzące z odwadniania osadu nadmiernego,
odcieki z odwadniania skratek oraz odcieki z separowania piasku, będą kierowane
do powtórnego oczyszczania.
Powstające odpady, po zastosowaniu procesów ograniczających ich ilość
(odwadnianie skratek, separowanie piasku oraz odwadnianie osadu
nadmiernego), będą ewakuowane poza teren oczyszczalni, na składowisko
odpadów.

Po wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych i warunkach, jakie muszą być
spełnione przy ich wykorzystaniu, zadecydować będzie moŜna po uruchomieniu
instalacji do odwadniania osadów.
Bilans ścieków na stan obecny dla oczyszczalni w miejscowości Eustachów, gm. Łopuszno
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2.5 Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, tj.: oczyszczalni dla ścieków
komunalnych bytowych oraz ścieków komunalnych, innych niŜ ścieki bytowe (ścieki
przemyslowe pochodzące z Zakładu Uboju i Przetwórstwa Mięsa „WiR” w Łopusznie,
przewiduje się następujące wielkości emisji:
 do wód powierzchniowych
Parametry ścieków na odpływie będą spełniać wymogi określone w przepisach
i nie będą przekraczać:
BZT5
- 25 mg O2/l
ChTZ
- 125 mg O2/l
zawiesiny ogólne
- 35 mg/l
azotan amonowy - 20 mgNnh4/l
fosfor ogólny
- 3 mg Pog./l
azot ogólny
- 30 mgNog/l
chlor całkowity
- 0.4 mg/l
substancje EE
- 20 mg/l
Przewiduje się, Ŝe do wód powierzchniowych zostaną wprowadzone w ciągu roku
następujące ładunki zanieczyszczeń:
ŁBZT5 = 4562,5 kg O2
Łnog. = 5475 kg Nog.

ŁChZT = 22812,5 kg O2

Łzaw.og.=6387,5kg
ŁPog
=547,5 kg Pog

 powstające odpady
Przewiduje się, Ŝe ilość wytwarzanych w ciągu roku odpadów wynosić będzie:
skratki
kod: 19 08 01
ok. 50,0 t
piasek
kod: 19 08 02
ok. 10,0 t
osad po odwodnieniu
kod: 19 08 05
ok. 300,0 t
Wytworzone w procesie oczyszczania ścieków w/w odpady, do czasu wywozu
z oczyszczalni ścieków na składowisko odpadów, będą czasowo magazynowane
w szczelnych pojemnikach.

3. PLAN AGLOMERACJI – Sieć kanalizacji sanitarnej
3.1. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej I i II etapu - (oczyszczalnia
Eustachów)
Do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Łopusznie dołączona zostanie
kanalizacja całej miejscowości Łopuszno oraz Eustachów Dąbrowa,
Eustachów Mały, Eustachów DuŜy, Orczów, Wielebnów i Wielebnów
Zasłońce, zgodnie z opracowywaną dokumentacją projektową stanowić będzie
sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej do istniejących budynków.
Planowane przedsięwzięcie obejmie budowę 23 km 171 m kanalizacji sanitarnej
w tym:
 kanały grawitacyjne 16 961 m Ø 250/220 PEHD
 kanały tloczne
6 410 m Ø 110 PE
Planowana budowa sieci kanalizacyjnej podzielona zostanie na podetapy ze
względu na moŜliwości budŜetowe gminy.
Niektóre wsie o zabudowie kolonijnej ze względów ekonomicznych będą
zmuszone do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zrzutu nieczystości
do oczyszczalni ścieków w Eustachowie.

4. CZĘŚĆ GRAFICZNA
 oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do
objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy
tworzącej aglomerację na mapie w skali 1:25000
 oznaczenie znajdujących się na terenie gminy oczyszczalni
ścieków
 oznaczenie projektowanych oczyszczalni ścieków
 oznaczenie granic administracyjnych
 określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej
Załączniki:
1.Plan graficzny aglomeracji Łopuszna I i II etap (oczyszczalnia Eustachów)

