
UCHWAŁA NR XVIII/159/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stanisławów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz. 713 z późn. zm.); art. 87 ust.1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 310 z późn. zm.) oraz § 3 i § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1586) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Stanisławów obejmującą miejscowości: Stanisławów, Mały Stanisławów, 
Retków i Prądzewo-Kopaczewo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2244, położoną w powiecie mińskim, 
w województwie mazowieckim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Retków. 

2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1 ust. 1 przedstawione zostały na mapie w skali 1:25000, 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr 20/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
15 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej 
aglomeracji Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 145), która została zmieniona Uchwałą Nr 148/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczającą nową aglomeracje Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 9308), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

§ 3. Część opisowa uchwały  

1. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stanisławów są następujące dokumenty: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

Uchwała nr IV/23/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dotyczącej terenów części wsi 
Retków dz. nr 840, 841, 842, 672, 673, 676, 677, 685, cz. 686, 692, cz. 693, 699, cz. 700, 705, cz. 707, 713, cz. 
714, 720,cz. 721, 726, 731, 736 i cz. 741/1 oraz terenów części wsi Ciopan dz. nr 4, 5, 6, 7, 406 i 407. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: 

Uchwała Nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów. 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

Decyzja nr RIiGK 7331/54/04-05 z dnia 15.04.2005r., Decyzja nr RIRiOŚ.6733.31.2014 z dnia 13.01.2015r. 

2. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz 
przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz 
oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji. 

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej 

Liczba osób korzystających z istniejącej 
kanalizacji 

Lp. Kanalizacja 
istniejąca 

Długość 
[km] Mieszkańcy 

Osoby 
czasowo 

przebywające 
na terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol. 4 + 
kol. 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Sanitarna 20,4 2200 0 2200  
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grawitacyjna 
2 Sanitarna tłoczna 3,8 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 0 

4 Ogólnospławna 
tłoczna 0 

Razem 24,2 2200 0 2200  

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej  

Nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji. 

c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających 
w aglomeracji oraz RLM z przemysłu  

Liczba mieszkańców aglomeracji stan teraźniejszy: 2244 w tym 2200 mieszkańców podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej oraz 44 mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

d) informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków 

RLM w ściekach z przemysłu stan istniejący - nie dotyczy 

e) informacja o przemyśle obsługiwanym przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię 
ścieków  

Nie jest planowane przyłączenie zakładów przemysłowych do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

f) informacja o wskaźnikach koncentracji sieci planowanej do budowy  

Nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji. 

2.1. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z kreśleniem 
obciążenia oczyszczalni ścieków: 

a) istniejące oczyszczalnie ścieków  

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): oczyszczalnia ścieków „Centralna” zlokalizowana na dz. nr ew. 713, 
720, 726, 731, 736 w miejscowości Retów, gmina Stanisławów (współrzędne geograficzne oczyszczalni: długość: 
21,5000, szerokość 52,2800). 

Odbiornikiem oczyszczalni I rzędu jest rzeka Wisła. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, 
jakim jest wprowadzanie ścieków komunalnych: Decyzja Starosty Mińskiego znak: WS.6341.79.2015 z dnia 
12 czerwca 2015 r., pozwolenie ważne do: 15 maja 2025 roku. 

b) planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków  

Na terenie aglomeracji Stanisławów nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków. 

2.2. System gospodarki ściekowej 

a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz 
skład jakościowy tych ścieków  

Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 
Wskaźnik Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń w ściekach 
docierających do 
oczyszczalni 

Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń w ściekach 
oczyszczonych z 
oczyszczalni 

Wartość najwyższych 
dopuszczalnych 
wskaźników 
zanieczyszczeń 
wskazanych w decyzji 
Starosty Mińskiego 
znak: 
WS.6341.79.2015  

BZT5 [mgO2/l] 746,00 14,00 25,00 
ChZTCr[mgO2/l] 1 315,00 65,00 125,00 
Zawiesina ogólna [mg/l] 742,00 13,00 35,00 
Fosfor ogólny [mgP/l] 0,00 0,00 0,00 
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Azot ogólny [mgN/l] 0,00 0,00 0,00 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Stanisławów dopływających za pomocą 
kanalizacji sanitarnej 65 383 m3/rok co stanowi 179,13 m3/doba. 

Ilość ścieków komunalnych z terenu aglomeracji Stanisławów dowożonych wozami asenizacyjnymi do 
oczyszczalni ścieków: 5,47 m3/doba. 

Powyższe ilości ścieków dotyczą tylko ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Stanisławów. 

b) informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków  

Nazwa oczyszczalni ścieków: „Centralna” 

Przepustowość oczyszczalni: 

- średnia [m3/d]: 270 

- maksymalna [m3/d]: 500 

c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji 
zbiorczej Ilość ścieków przemysłowych  
(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] – nie dotyczy  

Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej – na 
terenie aglomeracji Stanisławów nie powstają ścieki przemysłowe. 

d) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: nie dotyczy 

e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

Wyszczególnienie: RLM 
Liczba stałych mieszkańców korzystających z 
istniejącej sieci kanalizacyjnej 

2200 

Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki 
finansowe zostały pozyskane  

0 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej  

0 

Liczba osób czasowo przebywających 
korzystających z sieci kanalizacyjnej  

0 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych 
do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której 
wykonanie środki finansowe zostały pozyskane  

0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych 
do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej  

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z 
dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez 
zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z 
istniejącej sieci kanalizacyjnej 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z 
dobowego ładunku ścieków, który będzie 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i 
usługowe planowane do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej  

0 

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo 
przebywających na terenie aglomeracji, 
korzystających z indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), 
nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona 
na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę  

44 
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Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)  2244 

Procent skanalizowania aglomeracji wynosi: 98% 

f) ilość 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 
zbiorczej Na terenie aglomeracji będą oczyszczane ścieki w indywidualnych systemach lub innych 
rozwiązaniach zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji 
zbiorczej. Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji przewożonych taborem 
asenizacyjnym wynosi 2,0 tys. m3/rok. Ilość osób korzystających z takich rozwiązań na terenie aglomeracji: 44. 
Ścieki od tych osób trafiają do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie są przewożone taborem 
asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków, Gmina Stanisławów. 

2.3. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub 
decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach  

Na obszarze objętym aglomeracją istnieją ujęcia wody podziemnej, pitnej w miejscowościach: nie dotyczy 

2.4. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów 
prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 
obszarach  

Na terenie aglomeracji Stanisławów nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych 

2.5 Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu 
prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje 
o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 
ustawy  

Na terenie aglomeracji Stanisławów nie występują takowe formy ochrony przyrody. 

§ 5. Część graficzna uchwały 

Wymagane informacje części graficznej, przedstawiono na mapie w skali 1:25 000 w załączniku nr 1. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/159/2020

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Id: 64610BC1-A862-46A8-AC9F-157C465367D5. podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr 20/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15
grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej
aglomeracji Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 145). Wymieniony akt prawa miejscowego
został zmieniony Uchwałą Nr 148/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczającą
nową aglomerację Stanisławów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9308). Konieczność podjęcia kolejnej uchwały
wyznaczającej aglomeracje wynika z art. 565 ust. 2 Prawa wodnego. W artykule tym znajduje się informacja
mówiąca, że dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2020 r. i mogą być zmieniane. Aby gmina utrzymała ciągłość projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych oraz pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do uchwalenia nowego aktu
prawa miejscowego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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