
                                                                                              Załącznik nr 1   

                                                                                              do Uchwały Nr  ………………   

        Rady Miejskiej w Sochaczewie  

        z dnia …………. 

         

Obszar i granice aglomeracji Sochaczew 

powiat sochaczewski 

województwo mazowieckie 

 

Część Opisowa 

 

I. Informacje na temat aglomeracji 

 

1. Nazwa aglomeracji Sochaczew 

2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z 

rozporządzeniem 

34974 

3.Wielkość RLM aglomeracji planowanej do 

wyznaczenia 

33800 

4. Gmina wiodąca w aglomeracji Miasto Sochaczew 

5. Gminy w aglomeracji: Miasto Sochaczew  

6. Wykaz miejscowości w aglomeracji, zgodnie 

z dołączonym do wniosku załącznikiem 

graficznym 

Miasto Sochaczew 

7. Wykaz nazw miejscowości dołączonych do 

aglomeracji 

brak 

8. Wykaz nazw miejscowości odłączonych od 

aglomeracji 

brak 

9. Nazwa miejscowości w której zlokalizowana 

jest oczyszczalnia 

Sochaczew 

10. Uzasadnienie i informacja na temat zmian 

granic aglomeracji. 

Gmina Miasto Sochaczew przeprowadziła 

weryfikację granic i obszarów 

aglomeracji, w wyniku której obszar 

dotychczasowej aglomeracji pozostawiono 

bez zmian. 

11. Wskaźnik koncentracji: Dotrzymany minimalny wskaźnik 

wynoszący 120 osób na 1 km długości 

sieci kanalizacyjnej 

 

Gmina Miasto Sochaczew jest położona w zachodniej części województwa 

mazowieckiego oraz centralnej części powiatu sochaczewskiego, w odległości 57 km na 

zachód od Warszawy,  Miasto graniczy od zachodu i od wschodu z niemal okalającą ją gminą 

wiejską Sochaczew, niewielkim fragmentem od północy z wiejską gminą Brochów, zaś od 

południa z gminą wiejską Nowa Sucha.  



Obszar miasta  to 2 619 ha ( 26,19 km2), w tym 51 % stanowią użytki rolne,  5 % lasy i 

grunty leśne, 3% grunty pod wodami, 2 % nieużytki, 39 % tereny zurbanizowane 

(zabudowane).  

 

II.  Adres wnioskodawcy: 

 

1. Gmina: Gmina Miasto Sochaczew 

2. Miejscowość: Sochaczew,  ul. 1 Maja 16 

3. Powiat: sochaczewski 

4. Województwo: mazowieckie 

5. Telefon: 46/ 86 222 35 

6. adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl 

 

 

III. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 

wniosku: 

 

1. Imię i nazwisko: Agnieszka Tomaszewska  

2. Telefon: 46/ 86 222 35 wew. 337 

3. E-mail: srodowisko@sochaczew.pl 

 

 

IV. Dokumenty  stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

 

4.1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 

- Uchwała Nr XX/179/96 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 kwietnia 1996 r.                

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Sochaczew, 

- Uchwała Nr XX/180/96 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 kwietnia 1996 r.               

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. 

Sochaczew, 

- Uchwała Nr XXIV/215/96 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 3 września 1996 r.           w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Sochaczew, 

- Uchwała Nr XXVI/229/96 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 1996 r.           

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Sochaczew, 

- Uchwała Nr XXX/270/97 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 marca 1997 r.                

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Sochaczew, 

- Uchwała Nr XXXVII/308/97 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 1997 r.              

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLIII/367/98 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 1998 r.                

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLVII/395/98 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 czerwca 1998 r.              

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLVII/396/98 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 czerwca 1998 r.              

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr III/24/98 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr X/106/99 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XVI/158/99 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 listopada 1999 r.               

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 
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- Uchwała Nr XXVI/239/2000 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2000 r.               

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XXVI/240/2000 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2000 r.               

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XXXIII/352/01 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 lutego 2001 r.               

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLVIII/488/01 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 grudnia 2001 r.               

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr LVI/544/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr LVI/545/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr LVIII/571/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r.             

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr LXIV/634/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 października 2002 r.             

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XIV/102/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2003 r.                 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XIV/103/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2003 r.                 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2003 r.                 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLIII/350/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2005 r.                 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLVIII/389/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 września 2005 r.                 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLVIII/390/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 września 2005 r.                 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLVIII/391/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 września 2005 r.                 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr XLIX/416/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2005 r.                 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr LV/489/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr LV/490/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 

- Uchwała Nr VII/69/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, 



- Uchwała Nr XLVIII/447/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 października 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew rejonu 

ulic Jasna + Rejtana, 

- Uchwała Nr LII/481/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew w rejonie ulicy Spacerowej,  

- Uchwała Nr LII/482/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew rejonu 

ulic 15-go Sierpnia + Wierzbowa, 

- Uchwała Nr LIV/509/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy 

Płockiej,  

- Uchwała Nr LIV/510/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla trzech 

fragmentów miasta położonego w obrębie lewobrzeżnej doliny rzeki Bzury,  

- Uchwała Nr X/74/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy 

Traugutta,  

- Uchwała Nr XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013 r.                

w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew 

dla rejonu ulicy Traugutta,  

- Uchwała Nr XXXVI/380/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 października 2013 r.                

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew dla terenu byłego „Chemitexu”,  

- Uchwała Nr XXXVI/381/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 października 2013 r.                

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew dla rejonu ulicy Żyrardowskiej,  

- Uchwała Nr XLIII/486/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014 r.                

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew pod 

nazwą „Południowa pierzeja rynku – etap I”,  

- Uchwała Nr XLV/501/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014 r.                

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla 

terenu położonego w narożniku Alei 600 – lecia i torów kolejki wąskotorowej,  

- Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r.                

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla 

terenu położonego przy ul. Kochanowskiego,  

- Uchwała Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu usług 

sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej,   

- Uchwała Nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu 

położonego przy ul. Olimpijskiej,   

- Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu 

położonego przy ul. Żeromskiego.   

  

 

 

 

 



4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

- Uchwała Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2002 r.  w sprawie 

przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew.”  

 

 

V.  Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji: 

 

Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób 

korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnych oraz długość sieci kanalizacyjnej 

przewidzianej do realizacji i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjne po rozbudowie. 

 

- stan aktualny  

 

Kanalizacja istniejąca Długość  

istniejącej  

(km) 

Liczba osób korzystających  

z istniejącej kanalizacji 

Uwagi 

Stali 

mieszkańcy 

Osoby 

czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji 

Ogółem 

(kol. 3 + 

kol. 4) 

1 2 3 4 5 6 

Grawitacyjna, 

ciśnieniowa, tłoczna 

    178,5      32556      209     32765 Informacje 

z Urzędu 

Miejskiego 

w 

Sochaczewie  

 

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zakłada 

od 2024 r. rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach dotychczas nieskanalizowanych. 

Przewidywane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości do 7,8 km.  

W wyniki realizacji inwestycji planuje się podłączenie do wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

1035 osób, które dotychczas korzystały z indywidualnych systemów gromadzenia i 

oczyszczania ścieków komunalnych.  

Wskaźnik koncentracji dotyczący zrealizowanej inwestycji wynosi 137 osób na 1 km długości 

kanalizacji sanitarnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- stan po rozbudowie kanalizacji sanitarnej  

 

Lp.  Nazwa 

aglomeracji 

Całkowita  

liczba 

mieszkańców 

korzystających 

z kanalizacji po 

rozbudowie 

Liczba mieszkańców rzeczywistych w aglomeracji 

Podłączonych do 

kanalizacji 

stałych 

mieszkańców 

Podłączonych  

do kanalizacji 

czasowych 

mieszkańców 

Planowanych  

do 

podłączenia 

Liczba  

mieszkańców  

korzystających 

z indywidualnych 

systemów 

gromadzenia i 

oczyszczania 

ścieków 

komunalnych. 

przed rozbudową 

kanalizacji 

sanitarnej 

Uwagi 

1. Sochaczew    33800    32556     209     1035 1721 

 

 

 

Informacje 

z Urzędu 
Miejskiego  

w 

Sochaczewie 

 

 

VI.  Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji. 

 

6.1.Informacje na temat oczyszczalni ścieków: 

 

Nazwa oczyszczalnia ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sochaczewie. 

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Al. 600 - lecia 69, 96 – 500 Sochaczew, działka o nr ewid. 2/1   

obręb Sochaczew - Centrum, Gmina Miasto Sochaczew. 

Typ oczyszczalni PUB2 - oczyszczalnia biologiczna o podwyższonym usuwaniu związków 

azotu (N), fosforu (P), spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji od 

15000 do 99999.  

 

Przepustowość oczyszczalni: Qd śr = 6000 m
3
/d, 

                Qd max  = 7800 m
3
/d, 

                Qhmax =  500 m
3
/h, 

                                                Qh śr  = 250 m
3
/h. 

                                                Qmaxrocza  = 2 190 000 m
3
/rok  

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sochaczewie jest oczyszczalnią mechaniczno – 

biologiczną opartą na  metodzie osadu czynnego pracującego w systemie jednoosadowego 

zintegrowanego usuwania związków  węgla,  azotu i fosforu o wydajności 40 000 RLM.  

 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sochaczewie ma uregulowany stan formalnoprawy w 

zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Utraty – pozwolenie 

wodnoprawne, wydane przez Starostę Sochaczewskiego znak: RŚB.6341.1.1.1.2016 z dnia 23 

maja 2016 r., ważne do 23 maja 2026 r.   

 

6.2. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na 

terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 

 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków z terenu aglomeracji w 2019 r. – na 

podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych ( KPOŚK)  za 2019 r. :  



- łącznie 1 625 900 m
3
/rok ( średnio 4455 m

3
/d ) w tym,  

- dopływających kanalizacją sanitarną – 1 546 600 m
3
/rok ( średnio 4238 m

3
/d ),  

- dostarczanych taborem asenizacyjnym – 79 300 m
3
/rok ( średnio 217 m

3
/d ).  

 

Dopływ ścieków  

do oczyszczalni  

Średnie roczne stężenie 

 w ściekach dopływających 

do oczyszczalni 

– dane za 2019 r.  

BZT5 412,0 mgO2/l 

CHZT 963,0 mgO/l 

ZAWIESINA OGÓLNA                441,0 mg/l  

AZOT OGÓLNY 86,0 mg/l 

FOSFOR OGÓLNY 10,0 mg/l 

Odpływ ścieków Średnie roczne stężenie  

w ściekach odpływających  

z oczyszczalni 

– dane za 2019 r.  

BZT5 3,0 mgO2/l 

CHZT 32,0 mgO/l 

ZAWIESINA OGÓLNA 6,0 mg/l 

AZOT OGÓLNY 9,0 mg/l 

FOSFOR OGÓLNY 0,2 mg/l 

 

6.3. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Utrata, prawy dopływ rzeki Bzury.  

 

Oczyszczalnia w aglomeracji Sochaczew spełnia wymagania rozporządzenia Ministra  

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód  lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych  

lub roztopowych do wód lub  do urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) – określone 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia (najwyższe dopuszczalne wartości substancji 

zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla 

RLM aglomeracji  od 15000 do 99999). 

 

6.4. Aglomeracja Sochaczew przyjmuje ścieki komunalne. 

 

6.5. Zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji z zakresu budowy, rozbudowy lub 

modernizacji oczyszczalni. 

 

Na terenie aglomeracji planuje się przeprowadzenie rozbudowy oczyszczalni ścieków, 

poprzez budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego. Zadanie inwestycyjne planowane jest 

na lata 2021-2023. 

 

 

 



 

6.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

 

Wyszczególnienie RLM 

Liczba mieszkańców korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej 

32556 

Liczba mieszkańców planowanych do 

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

1035 

Liczba osób czasowo przebywających 

korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 

209 

Liczba mieszkańców mających możliwość 

techniczną podłączenia do sieci kanalizacji 

sanitarnej  po rozbudowie 

1035 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca 

z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych 

przez zakłady pracy korzystające z istniejącej 

sieci kanalizacyjnej. 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca 

z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych 

przez zakłady pracy planowane do podłączenia 

do sieci kanalizacyjnej. 

0 

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo 

przebywających  na terenie aglomeracji, 

korzystających  z indywidualnych systemów 

gromadzenia i oczyszczania ścieków 

komunalnych (przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na 

podstawie sprawozdań prowadzonych przez 

gminę, przed rozbudową kanalizacji sanitarnej. 

1721 

% skanalizowania w aglomeracji 98,0 

Równoważna Liczba Mieszkańców  RLM 

(suma) 

33800 

 

VII Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze 

aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej  

zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy 

oraz zakazy, nakazy i ograniczenia  obowiązujące na tych terenach. 

 

Na terenie aglomeracji Sochaczew  nie jest zlokalizowane ujęcie wody dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców. 

 

VIII Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących 

w obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego 

ustanawiającego te obszary oraz zakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

 



Na terenie aglomeracji Sochaczew nie został ustanowiony żaden obszar ochronny zbiorników 

wód śródlądowych. 

IX Informacje o formach przyrody ochrony przyrody, występujących na obszarze 

aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego 

uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody. 

 

Na terenie aglomeracji Sochaczew występują formy ochrony przyrody – pomniki przyrody, 

ustanowione rozporządzeniem nr 18 Wojewody  Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w 

sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego 

(Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 124 poz. 3633 z 31.07.2009 r. ) tj.  

- drzewo – dąb szypułkowy (Quercus robur ), rosnące na działce o nr ewid. 297/6 obręb 

Malesin przy ul. Boryszewskiej 31,  

- drzewo - dąb szypułkowy (Quercus robur ), rosnące na działce o nr ewid. 1441/12 obręb 

Chodaków przy ul. Grunwaldzkiej,  

- drzewo – klon pospolity ( Acer platano – ides ), rosnący na działce o nr ewid. 1748 obręb 

Sochaczew – Centrum przy ul. Traugutta, 

- drzewo – lipa drobnolistna ( Tilia cordata ), rosnące na działce o nr ewid. 1905 obręb 

Sochaczew – Wschód przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51,  

- drzewo - dąb szypułkowy (Quercus robur ), rosnące na działce o nr ewid. 2005/8 obręb 

Sochaczew – Wschód przy ul. Głowackiego,   

- aleja – drzewa rosnące w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 580 przy ul. Chopina w 

Sochaczewie.  

 

Uchwałą nr XLVI/432/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie 

pozbawienia statusu pomnika przyrody, ustanowione ww. rozporządzeniem drzewo – lipa 

drobnolistna ( Tilia cordata ), które rosło na terenie działki o nr ewid. 16 obręb Sochaczew – 

Centrum, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny Diecezji Łowickiej przy ul. Al. 600 lecia 86 w Sochaczewie 

zostało pozbawione statusu pomnika przyrody.  

      

Ponadto na terenie aglomeracji Sochaczew nie ma ustanowionych innych form ochrony 

przyrody niż wymienione powyżej.  

  

X. Poprawność wykonania części graficznej. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie nie tak Nie 

dotyczy 

1. Część graficzna została wykonana na mapie 

topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej 

braku w skali 1:25 000 

 x  

2. Oznaczono granice obszaru proponowanej 

aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do 

objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). 

 X  

3. Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji 

oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których 

odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki 

komunalne. 

 X  



4. Granice administracyjne gminy zgodne z danymi z 

państwowego rejestru granic. 

 X  

5. Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej  i 

tereny ochrony pośredniej. 

  X 

6. Oznaczono granice ochronnych zbiorników  wód 

śródlądowych. 

  X 

7. Oznaczono granice terenów objętych formami 

ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów 

mających znaczenie dla Wspólnoty znajdującego się 

na liści, o której mowa w woj. 27 ust.1 tej ustawy. 

 X  

8. Określono skalę planu w formie liczbowej i 

liniowej. 

 X  

9. Część graficzna została podpisana przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania gminy. 

 X  

 

 

 
 


