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I. WSTĘP 

 

 Aktualny stan prawny aglomeracji: 

Aglomeracja Bogoria wyznaczona została ROZPORZĄDZENIEM NR 17 /2006  

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia   12 września   2006 r. o Równoważnej 

Liczbie Mieszkańców 5175, ogłoszonej w Dziennik Urzędowy Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2006 r., nr 242, poz. 2761. 

 

Z uwagi na zrealizowane i planowane inwestycje na terenie gminy, zmianę granic 

aglomeracji oraz przeliczenia RLM aglomeracji wnioskuje się o wyznaczenia nowej 

aglomeracji Bogoria.  

 

 Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 

2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji /Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1586/, 

Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, 

Warszawa, lipiec 2019r., 

Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I  

Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II  
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II. AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW  

POWYŻEJ 2 000 RLM 

 

 

1. Nazwa aglomeracji: Bogoria 

2. RLM wyznaczonej aglomeracji: 5036 

3. Gmina w aglomeracji: Bogoria  

4. Miejscowości:  Bogoria,  Gorzków, Gościniec,  Józefów  Witowicki,  Jurkowice, 

Jurkowice-Kamieniołom, Kiełczyna,  Kolonia Bogoria,  Kolonia Kiełczyna, Kolonia 
Gorzków, Kolonia Pęcławice,  Kolonia  Pęcławska,  Kolonia  Wysoki  Małe,  Kolonia 

Miłoszowice, Miłoszowice, Moszyny, Pęcławice, Podlesie, Przyborowice, 

Rosołówka, Samotnia, Wola Kiełczyńska, Zimnowoda, Pełczyce, Witowice. 

 

 

5. Liczba mieszkańców oraz długość istniejącej kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji (stan na 31.12.2019r.): 

 

Gmina  

(obszar 

aglomeracji) 

Liczba 

mieszkanców 

Liczba mieszkańców 

czasowo 

przebywających 

(miejsca noclegowe) 

Liczba 

mieszkańców 

skanalizowanych 

istniejącej sieci 

kanalizacyjnej 

[km] 

Bogoria 4809 227 4379 

89,7 km w tym: 

 

72,7 km sieci 

grawitacyjnej, 

17,0 sieci 

tłocznej 

 

 

 

6. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze aglomeracji  
 

Na obszarze aglomeracji Bogoria w latach 2021 – 2027 planowana jest do budowy sieć 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełczyce, Witowice.  

 

Miejscowość sieć 
długość sieci 

[km] 

Liczba 

mieszkańców 

Wskaźnik 

koncentracji 

Pełczyce,  

Witowice 

grawitacyjna 2,88 

4,6 415 90,2 tłoczna 1,72 

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 

lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji wskaźnik 

koncentracji nie może być mniejszy niż 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób 

czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci 

kanalizacyjnej. Wyjątek stanowią m.in. tereny objęte formą ochrony przyrody. 

Miejscowości znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu Jeleniowsko-

Staszowskiego. Z uwagi na powyższe wymagany wskaźnik koncentracji to 90 

mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.  

Miejscowości zostały włączone do aglomeracji Bogoria. 
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7. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków 
 
 

Nazwa oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia Ścieków w Bogorii 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków szerokość (N)  50,64511113 

 

długość (E) 21,26247957 

Nazwa odbiornika ścieków  

I rzędu Wisła 

II rzędu Koprzywianka 

III rzędu Korzenna 

Bezpośredni odbiornik Ciek bez nazwy 

Technologia oczyszczania ścieków  oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów 

Przepustowość projektowa oczyszczalni 

ścieków [m3/d ]  

600 

 

Maksymalna wydajność oczyszczalni                              

w RLM 

5175 

Średnia przepustowość oczyszczalni ścieków 

[m3/d ]   

386 

 

 

8. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji 
 

średniodobowa ilość ścieków: 

- komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym 386,3 m3/d,  

- dostarczonych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu 

aglomeracji) 39,2 m3/d,  

- oczyszczonych systemami indywidualnymi do oczyszczalni ścieków z terenu 

aglomeracji (przydomowymi oczyszczalniami ścieków ) 0,0 m3/d, 

- dostarczanych do oczyszczalni jest tożsama z ilością 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 zbiorcze: 39,2 m3/d 

 

Łączna ilość ścieków w aglomeracji: 425,5 m3/d. 

 
Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń  w ściekach surowych dopływających 

do komunalnej oczyszczalni ścieków - dane za 2019 r.  
Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 191 

Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 470 

Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 207 

 
Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń  w ściekach oczyszczonych 

odpływających z oczyszczalni ścieków - dane za 2019 r.  
Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 4 

Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 39 

Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 7 
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Oczyszczalnia spełnia wartości dopuszczalne dla RLM od 2000 do 9999 według 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

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. z 2019 r. poz. 1311 

 

 

9. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji 
 

Na terenie aglomeracji Bogoria brak przemysłu. 

 

10. Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków: 
 

W latach 2021 – 2027 planowana jest  rozbudowa i modernizacja części technologicznej  

i osadowej oczyszczalni ścieków. 

 

11. Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu 
kanalizacji    

  zbiorczej: 

 

Na terenie aglomeracji Bogoria w latach 2021 – 2027 nie jest planowane podłączenie 

zakładów przemysłowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

12. Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny 
ochrony  

   pośredniej 

 

Na terenie aglomeracji Bogoria nie występują strefy ochronne ujęć  wody.  

W pobliżu aglomeracji w miejscowości Zimnawoda znajduje się strefa ochrony 

bezpośredniej ujęcia wód podziemnych, ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Sandomierz w dniu 28 września 2018r. znak: KR.ZUZ.4.4100.64.2018.AK 

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody 

 
13. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych 

 
Na terenie aglomeracji Bogoria nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub 

decyzjami obszary zbiorników wód śródlądowych. 

 

14. Formy ochrony przyrody 
 

Formy ochrony przyrody Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody 

Dąb szypułkowy - Quercus robur 

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior 

Lipa drobnolistna - Tilia cordata 

Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus 

 

 

Zarządzenie Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 

grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów za pomniki 

przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa 

Tarnobrzeskiego Nr 1 poz. 2 ) 

 

Uchwała Nr XVIII/182/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 

lutego 2020 r. w sprawie pomników przyrody (Dz. Urz. z 

2020 r. poz. 998 ) 
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Obszar chronionego krajobrazu 

Jeleniowsko-Staszowski  

 

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 5 

stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 1, poz. 1 ) 

 

Rozporządzenie Nr 53/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z 

dnia 29 października 2002 r. w sprawie Jeleniowsko-

Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 

2002 r. Nr 157, poz. 1943 ) 

 

Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z 

dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1950 ) 

 

Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z 

dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2009 r. Nr 42, 

poz. 629 ) 

 

Uchwała Nr XLII/762/10 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 

zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2010 r. Nr 317, poz. 

3408 ) 

 

Uchwała Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca 

wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3316 ) 

Natura 2000 

Ostoja Żyznów  

PLH260036  

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 

9669)(2011/64/UE)  

 

 

 

 



 

  strona 7  

 

15. Charakterystyka RLM dla aglomeracji 

 

 

Lp. Działanie Opis RLM 

0  Liczba mieszkańców na obszarze  aglomeracji 4809 

1  

Liczba mieszkańców korzystających z systemu 

kanalizacyjnego na obszarze  aglomeracji 4379 

2  

Liczba turystów korzystających z systemu 

kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji 212 

3  

Liczba turystów korzystających którzy 

odprowadzają ścieki taborem asenizacyjny z 

terenów aglomeracji 15 

4  

Liczba rzeczywista mieszkańców którzy 

odprowadzają ścieki taborem asenizacyjny z 

terenów aglomeracji 430 

5  

Liczba rzeczywistych mieszkańców którzy  

korzystają z przydomowych oczyszczlani 

ścieków z terenów aglomeracji 0 

6  

RLM przemysł istniejący  korzystający z 

systemu kanalizacyjnego na obszarze  

aglomeracji 0 

7  

RLM przemysł istniejący odprowadzający ścieki 

taborem asenizacyjny na obszarze  aglomeracji 0 

8 1+2+6 

RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej 

aktualnie na obszarze  aglomeracji 4591 

9 1+2+3+4+5+6 RLM aglomeracji na obszarze aglomeracji 5036 

10 8/9 

% RLM  korzystających z sieci 

kanalizacyjnej na obszarze  aglomeracji 91,16% 

11  

liczba mieszkańców planowana do podłączenia 

na obszarze aglomeracji 415 

12 8+11 

RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej w 

wyniku realizacji inwestycji na obszarze 

aglomeracji 5006 

13 12/9 
% RLM  korzystających z sieci kanalizacyjnej na 

obszarze aglomeracji 99,40 
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16. Zasięg terytorialny aglomeracji 

 

Z uwagi na zmiany przepisów prawa oraz rozszerzania aglomeracji o miejscowości 
Pełczyce, Witowice wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian w aglomeracji Bogoria, 

polegających na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bogoria, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktualizacji RLM, w wyniku zrealizowanych i planowanych inwestycji. 

Granice  wyznaczanej aglomeracji  uległy  zmianie  w stosunku do  dotychczas 

obowiązujących, gdyż włączone zostały do aglomeracji tereny zabudowane, gdzie 

planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. 

Zawartość zbiorników wywożona jest wozami asenizacyjnymi bezpośrednio do 

oczyszczalni ścieków w Bogorii.   

 

 

Aglomeracja Bogoria obejmuje swym zasięgiem miejscowości:  Bogoria,  Gorzków, 

Gościniec,  Józefów  Witowicki,  Jurkowice, Jurkowice-Kamieniołom, Kiełczyna,  

Kolonia Bogoria,  Kolonia Kiełczyna, Kolonia Gorzków, Kolonia Pęcławice,  Kolonia  

Pęcławska,  Kolonia  Wysoki  Małe,  Kolonia Miłoszowice, Miłoszowice, Moszyny,  

Pęcławice, Podlesie, Przyborowice, Rosołówka, Samotnia, Wola Kiełczyńska, 

Zimnowoda, Pełczyce, Witowice. 

 

Aglomeracja Bogoria po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 5 036 RLM. Stopień 

skanalizowania po rozszerzeniu granic aglomeracji o miejscowości Pełczyce, Witowice 

wynosi 91,16%. Po zrealizowaniu inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 

2020 – 2027 i podłączeniu 415 mieszkańców stopień skanalizowania aglomeracji 

wzrośnie do 99,40% 

 

 

W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą: 

 oznaczenie granic aglomeracji, 

 oznaczenie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków 
komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne, 

 oznaczenie granic administracyjnych gmin, 

 oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody, 

 oznaczenie granic stref ochrony ujęć wody. 

 oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody. 



Obszar i granice aglomeracji Bogoria
załącznik nr 2 w skali 1: 10 000

oczyszczalnia ściekow

aglomeracja Bogoria

granice gminy

natura 2000

obszar chronionego krajobrazu

strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody

pomniki przyrody

Legenda

podkład mapowy: OpenStreetMap

schemat podziału map
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