
 

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR  7    /2007 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia   23 kwietnia      2007 r. 

 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji  Mniów 

 

 

 

              Na podstawie art. 43 ust. 2a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne  (Dz. U. z 

2005 r. Nr 239, poz. 2019 i  Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i  Nr 227, 

poz. 1658 ) zarządza się, co następuje :   

 

             §1. Wyznacza  się  aglomerację Mniów,  o równoważnej  liczbie  mieszkańców 

10 617, z oczyszczalnią ścieków w Mniowie, obejmującą następujące miejscowości z terenu  

gminy Mniów: Baran, Borki, Cierchy, Gliniany Las, Grzymałków, Lisie Jamy, Malmurzyn, 

Mniów, Mokry Bór, Pałęgi, Pępice, Pieradła, Przełom, Rogowice, Serbinów,  Skoki,  

Straszów,  Węgrzynów,  Wólka Kłucka,  Zaborowice,  Zachybie. 

              §2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w §1 są oznaczone  na  mapie w 

skali 1:25 000, stanowiącej   załącznik do  rozporządzenia.  

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

  
         Gmina Mniów   przedłożyła w tut. Urzędzie projekt planu aglomeracji o RLM 
powyżej 2000, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. Nr 283,   poz.  2841 oraz z 2006 r. Nr 199, poz.1468). 
 
Wojewoda Świętokrzyski, zgodnie z  § 4 pkt 2  w/w rozporządzenia, zweryfikował 
przedłożony projekt  planu aglomeracji  i przedłożył   Radzie Gminy  Mniów   oraz 
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do zaopiniowania. 
Projekt aglomeracji zaopiniował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  uchwałą  Nr                        
63/07 z  dnia  10 stycznia 2007r. Rada Gminy  Mniów  nie  złożyła wymaganej opinii w 
terminie 30 dni, od daty otrzymania projektu, co w świetle  § 4 pkt 3  w/w rozporządzenia 
należało uznać za  pozytywne zaopiniowanie. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Mniowie, funkcjonująca  od 1993r., posiada przepustowość 
maksymalną 200 m3/d.  Planowana jest jej rozbudowa na lata 2007-2012 do przepustowości 
600m3/d.  Obecnie skanalizowana jest jedynie miejscowość Mniów w 50 %. Długość sieci 
wynosi 15, 2 km.  Planowana do rozbudowy sieć to 90, 5 km  i obejmuje  wszystkie  
miejscowości z terenu  aglomeracji. Łączna liczba mieszkańców korzystających z sieci  
wyniesie  9367, a obliczona wielkość  RLM dla aglomeracji  to 10 617. 
Cały obszar aglomeracji  Mniów położony jest  na terenie objętym formami ochrony 
przyrody,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.).  Miejscowości: Borki, Węgrzynów, Grzymałków, Skoki, Mokry Bór, 
Wólka Kłucka, Rogowice, Cierchy, Pępice, Serbinów, Malmurzyn i Mniów położone są w 
Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym bądź w Suchedniowsko-Oblęgorskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Miejscowości:  Baran, Gliniany Las, Straszów, Pałęgi, 
Zachybie, Lisie Jamy, Zaborowice, Pieradła i Przełom położone są na terenie Konecko-
Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Mając  na względzie powyższe,  warunek, o którym mowa w §3, ust. 4  cyt. na wstępie 
rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji,  dot. 
zachowania  stosunku ilości mieszkańców do długości sieci  niemniejszego niż  120 
mieszkańców,  nie musi być w tym przypadku zachowany.  Jest to zgodne z    § 4 ust. 5 pkt 3 
tego rozporządzenia.  
 
Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji  pomoże  inwestorowi w pozyskiwaniu środków 
finansowych  z funduszy krajowych oraz strukturalnych Unii Europejskiej, z przeznaczeniem 
na realizację projektowanych inwestycji.   
Uwzględniając powyższe oraz wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, wyznaczono 
niniejszym rozporządzeniem  aglomerację Mniów. 
W   §1 niniejszego rozporządzenia  ujęto miejscowości, których nazwy są  zgodne z  nazwami 
urzędowymi przyjętymi wg  wykazu urzędowych nazw  miejscowości w Polsce. Załącznik 
graficzny do niniejszego rozporządzenia sporządzono na urzędowej mapie topograficznej, na  
której  uwidacznianych jest szereg  nazw przysiółków przynależnych  administracyjnie do 
poszczególnych  miejscowości.    

 


