
UCHWAŁA NR XV/100/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 46/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki zmienioną uchwałą Nr 76/15 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 r.

Na podstawie 
(Dz. U. z 2019 r. 
z dnia 20 lipca

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) po uzgodnieniu

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 46/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki zmienionej uchwalą Nr 76/15 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Maków Mazowiecki o równoważnej liczbie mieszkańców 26 161, 
położoną na terenie miasta Maków Mazowiecki, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną 
w miejscowości Maków Mazowiecki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XV/100/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 października 2019 r.

zmieniającej uchwałę Nr 46/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki zmienioną uchwalą Nr 76/15 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 r.

Aglomeracja jest to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza 
są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane 
do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268 z późn. zm.), uchwały wyznaczające aglomeracje podjęte przez Sejmik Województwa 
zachowują swoją moc do 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Obecnie zgodnie z art. 87 rzeczonej ustawy organem odpowiedzialnym za wyznaczanie 
aglomeracji w drodze uchwały jest Rada Gminy. Uchwałę należy uzgodnić z Wodami Polskimi oraz 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (w przypadku obszarów objętych przynajmniej jedną 
formą ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)).

Aktualnie w Makowie Mazowieckim obowiązuje uchwała Nr 46/10 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki 
zmienioną uchwałą Nr 76/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 r.

Na podstawie aktów podanych w zdaniu poprzednim wyznaczono aglomerację Maków 
Mazowiecki o równoważnej liczbie mieszkańców 20 835.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne Burmistrz Miasta co 2 lata dokonuje przeglądu 
obszarów oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby 
informuje Radę Gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.

Aktualnie na terenie wyznaczonej aglomeracji Maków Mazowiecki powstają ścieki 
pochodzące od mieszkańców (9 535 RLM), osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 
(341 RLM) oraz ścieki przemysłowe (16 285 RLM). W związku z powyższym, zachodzi konieczność 
uaktualnienia RLM aglomeracji o nowej wartości, która obecnie wynosi 26 161.

Procedowanie nad wyznaczaniem i zmianami aglomeracji, reguluje Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

Zgodnie z § 4 ust. 3 tegoż Rozporządzenia w przypadku konieczności aktualizacji RLM 
aglomeracji uzasadnionej zmianą koncentracji zaludnienia lub zmianą wielkości ładunku 
pochodzącego z przemysłu, przy braku wpływu tych zmian na obszar i granice aglomeracji oraz 
zakres planowanych inwestycji, projekt uchwały wyznaczającej aglomerację obejmuje wyłącznie 
informacje dotyczące projektowanej zmiany tj. ustalenia nowej wielkości RLM.

W związku z powyższym, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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