
 

                                                                                                                  projekt 

UCHWAŁA NR    /      / 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

                                           z dnia             

 

           w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sochaczew  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713
1
 ), art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.
2
 ) w związku z § 3 i § 4 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 

sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (  Dz. U. z 2018 r. poz. 1586 ) uchwala 

się co następuje: 

 
 

       § 1. Wyznacza  się  aglomerację  Sochaczew  zwaną   dalej  „aglomeracją”,  położoną       

w województwie mazowieckim, powiecie sochaczewskim, na terenie miasta Sochaczew.  

 

§ 2. Aglomerację tworzy miasto Sochaczew.  

 

§ 3.  Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi: 34486. 

 

§ 4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 

 komunalnych zlokalizowanej w Sochaczewie. 

 

§ 5. Opisowa charakterystyka aglomeracji stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 6. Część graficzna zawierająca mapę w skali 1: 10000,  określającą granice aglomeracji 

i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.  

 

§ 8. Niniejsza    uchwała    była     poprzedzona     rozporządzeniem   nr  101    Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 5 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sochaczew  

( Dz. Urzęd. Woj. Maz. z dnia 14 października 2005 r.  poz. 7557 ), które traci moc z dniem 

31 grudnia 2020 r.   

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                                              

                                                           

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 695, poz. 

875, poz. 782, poz. 1378  



 

Uzasadnienie:  

 

 

Aglomerację Sochaczew o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 34486 tworzy 

miasto Sochaczew. Na terenie aglomeracji Sochaczew zamieszkuje 34277 mieszkańców 

stałych oraz 209 osób czasowo przebywających.  

Na terenie miasta jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 178,5 km, którą 

do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie są odprowadzane ścieki komunalne. 

Ponadto do oczyszczalni są dostarczane ścieki komunalne wozami asenizacyjnymi. 

Aglomeracja Sochaczew    została     ustanowiona     rozporządzeniem    nr   101     Wojewody 

Mazowieckiego  z   dnia   5   października    2005 r.   w   sprawie   wyznaczenia   aglomeracji 

Sochaczew  ( Dz. Urzęd. Woj. Maz. z dnia 14 października 2005 r.  poz. 7557 ). Powyższe 

rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r.  
W związku z tym w roku 2020 została przeprowadzona weryfikacja granic i obszaru 

aglomeracji w wyniku,  której obszar i granice aglomeracji nie ulegają zmianie i utrzymuje się 

osiągnięty minimalny współczynnik koncentracji 120 osób na 1 km sieci kanalizacyjnej. 

 Z kanalizacji sanitarnej korzysta obecnie 32556 mieszkańców stałych  oraz 209 osób 

czasowo przebywających na terenie aglomeracji ( 95 % skanalizowania w aglomeracji ). 

 W celu zwiększenia % skanalizowania w aglomeracji planuje się  rozbudowę 

kanalizacji sanitarnej o ok. 7,8 km, co umożliwi przyłączenie do niej 1035 osób, 

korzystających dotychczas z indywidualnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków 

komunalnych. W wyniku realizacji inwestycji z kanalizacji sanitarnej łącznie będzie 

korzystać 33800 osób, w tym 33591 mieszkańców stałych i 209 osób czasowo 

przebywających na terenie aglomeracji ( 98 % skanalizowania w aglomeracji ). Współczynnik 

koncentracji dla 7,8 km rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi  133 osób na 1 

km sieci kanalizacyjnej.  

 

Projekt uchwały wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sochaczew  został uzgodniony 

przez: 

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu  

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w 

Ciechanowie Oddział w Płocku.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


