
Uchwała Nr XXXI/91/2012 

Rady Gminy Bodzechów 

z dnia 13 grudnia 2012 roku 

 

 

w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Bodzechów. 

 

 

 

                  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  

 

Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Gospodarkę ściekową należy rozwiązać poprzez budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków lub 

poprzez dostarczenie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków na terenie 

miejscowości: Gromadzice, Kosowice, Szwarszowice, Broniszowice, Mirkowice, Świrna, Mychów, 

Mychów Kolonia, Jędrzejowice, Podszkodzie, Sarnówek Mały, Sarnówek Duży, Stara Dębowa 

Wola, Nowa Dębowa Wola, Jędrzejów, Romanów, Goździelin, Miłków, Szewna gmina 

Bodzechów,  

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XXIV/38/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 maja 2012 roku w 

sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie miejscowości: Broniszowice, Gromadzice, Mirkowice, Kosowice, Podszkodzie, 

Szwarszowice. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Władysława Ćwik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu poprawę stanu wód powierzchniowych         

i podziemnych. Zadanie to będzie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska         

i Gospodarki Wodnej i ma na celu wypełnienie wymogów  Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych. Sołectwa: Gromadzice, Kosowice, Szwarszowice, 

Broniszowice, Mirkowice, Mychów, Mychów Kolonia, Jędrzejowice, Sarnówek Mały, Nowa 

Dębowa Wola, Jędrzejów, Romanów, znajdują się po za terenem aglomeracji o niskim stopniu  

koncentracji  zabudowy w związku z czym budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest 

jedynym uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem gospodarki ściekowej. W części miejscowości 

znajdujących się w aglomeracji: Świrna, Podszkodzie, Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, 

Miłków, Goździelin, Szewna dla zabudowy rozproszonej  znajdującej się w znacznej odległości od 

zaprojektowanego kanału przyjęto wykonanie przydomowych oczyszczalni ze względów 

ekonomicznych.   Wobec powyższego zasadne jest podjęcie programu gospodarczego związanego  

z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bodzechów. 


