
UCHWAŁA NR 541/XLVIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym 
kształcie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Serock o równoważnej liczbie mieszkańców 18 955, położoną na terenie 
gminy Nieporęt, Serock i Wieliszew, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Dębe. 

2. W skład aglomeracji Serock wchodzą: Gmina Nieporęt, Miasto i Gmina Serock i Gmina Wieliszew. 

3. Opis aglomeracji Serock stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Obszar i granice aglomeracji Serock, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1:25 000 stanowiąca 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 1. Likwiduje się aglomerację Serock, wyznaczoną Uchwałą nr 227/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji 
Serock w nowym kształcie (Dz. Urz. Woj. 2020.6505 z dnia 09.06.2020). 

2. Uchwała nr 227/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym kształcie (Dz. Urz. Woj. 
2020.6505 z dnia 09.06.2020) traci moc. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 541/XLVIII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 marca 2022 r. 

OPIS AGLOMERACJI 
Serock 

 
Sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji z dnia 27 lipca 2018 r.  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1586). 

2022 

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Serock: 

(§ 3 ust. 1 rozporządzenia) 

Gmina Nieporęt: 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 

MPZP – 92/LV/02 z dnia 18.06.2002 r. 

MPZP nr 009 – 75/XI/03 z dn. 2003-07-10 

MPZP nr 018 – XV/114/2007 z dn. 2007-11-22 

MPZP nr 003 – 167/XXXIV/2000 z dn. 2000-04-01 

MPZP nr 011 – 15/XXIII/04 z dn. 2004-04-01 

MPZP nr 020 – XXXII/141/2008 z dn. 2008-12-30 

MPZP nr 001 – 49/LVI/98 z dn. 1998-06-04 

MPZP nr 022 – XXIII/26/2012 z dn. 2012-03-29 

MPZP nr 030 – XI/65/2015 z dn. 2015-07-27 

MPZP nr 010 – 115/XIII/03 z dn. 2003-08-11 

MPZP nr 033 – LII/14/2018 z dn. 2018-02-22 

MPZP nr 017 – LV/81/06 z dn. 2006-06-29 

MPZP nr 031 – XXXVII/10/2017 z dn. 2017-03-06 

MPZP nr 033 – LII/14/2018 z dn. 22.02.2018 

MPZP nr 035 – VII/16/2019 z dn. 2019-03-21 

MPZP nr 029 – XI/63/2015 z dn. 2015-07-27 

MPZP nr 040 – XLIV/99/2021 z dnia 13.09.2021 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt 

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 

Gmina Serock: 

 Uchwała Nr 466/XLIII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock-obszar A, uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015r.  

Uchwała Nr 235/XXIII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock- obszar A1 
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Uchwala Nr 85 X 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar_A3 

 Uchwała Nr 500/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmiany mpzp 
miasta Serock- obszar B, uchwalonego uchwałą Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 
stycznia 2016 roku   

Uchwała Nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2014r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar D, powiat legionowski, woj. mazowieckie 

Uchwała Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B, powiat legionowski, woj. mazowieckie (uchwały 
dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze załączone poniżej) 

Uchwała Nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C, powiat legionowski, woj. mazowieckie 

Uchwała Nr 503/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmiany mpzp 
gminy Serock- sekcja C1, uchwalonego uchwałą Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 
2015 roku 

Uchwała Nr 502/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmiany mpzp 
gminy Serock- sekcja E, uchwalonego uchwałą Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 
2015 roku 

Uchwała nr 363/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin, uchwalonego 
uchwałą Nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 3 czerwca 2013 roku 

Uchwała Nr 138/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja G, powiat legionowski, woj. mazowieckie 

Uchwała Nr 553/LIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock 

Uchwała Nr 386/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

Gmina Wieliszew: 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 

Michałów – Reginów; Uchwała Nr/XXXVIII/339/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.07.2017 

Komornica, Uchwała Nr 418/XXXVIII/339/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10.10.2006 

Łajski, Uchwała nr XLV/426/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13.04.2018 

Wieliszew, Uchwała Nr/IV/51/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.02.2019, Uchwała Nr264/XIX/01 
Rady Gminy Wieliszew z dnia 08.02.2001, Uchwała Nr XLV/428/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 
13.04.2018. 

2. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację Serock 

Uchwała nr 227/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym kształcie (Dz. Urz. Woj. 
2020.6505 z dnia 09.06.2020). 

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, 
liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz 
przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz 
oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji. (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia) 

a.Informacja o rodzaju istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  

Długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej [km] rodzaj sieci Nieporęt Serock Wieliszew razem 
Sanitarna grawitacyjna 31,5 38,55 40,4 110,45 
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Sanitarna tłoczna 9,1 5,56 6,3 20,96 
Ogólnospławna 0 0 0,0 0 
Deszczowa 2,1 0 10,8 12,90 
SUMA 42,7 44,11 57,5 144,31 

b.Informacja o rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

Długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej [km] rodzaj sieci Nieporęt Serock Wieliszew razem 
Sanitarna grawitacyjna 0 0 0 0 
Sanitarna tłoczna 0 0 0 0 
Ogólnospławna 0 0 0 0 
Deszczowa 0 0 0 0 
SUMA 0 0 0 0 

c.Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez 
istniejącą sieć lub planowaną do budowy 

mieszkańcy 
[1 os = 1 RLM] 

osoby przebywające 
czasowo [1 łóżko nocleg.  
= 1 RLM] 

przemysł 
[RLM – obliczona  
z ładunku] miejscowość 

stali 
mieszkańcy  
aglomeracji sieć 

istniejąca 
sieć 
planowana 

sieć 
istniejąca 

sieć 
planowana 

sieć 
istniejąca 

sieć 
planowana 

NIEPORĘT 4120 4071 0 1163 0 0 0 
SEROCK 6632 6500 0 140 0 0 0 
WIELISZEW 6900 6550 0 0 0 0 0 
RAZEM 17 652 17 121 0 1303 0 0 0 

d.Wskaźnik koncentracji dla planowanej sieci  

(§ 3 ust. 4, 5 i 6 rozporządzenia) 

  
Obszary o wskaźniku min. 120 osób na 1 km sieci Obszary o wskaźniku min. 90 osób na 1 km sieci 

miejscowość 

mieszkańcy 
[1 os = 1 
RLM] 

osoby 
przebywające 
czasowo 
[1 łóżko nocleg.  
= 1 RLM] 

sieć 
planowana 
[km] 

mieszkańcy 
[1 os = 1 RLM] 

osoby 
przebywające 
czasowo 
[1 łóżko 
nocleg.  
= 1 RLM] 

sieć 
planowana 
[km] 

 a b c d e f 
NIEPORĘT 0 0 0 0 0 0 
SEROCK 0 0 0 0 0 0 
WIELISZEW 0 0 0 0 0 0 
RAZEM       

Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 120 osób na 1 km planowanej do budowy sieci = 
(a+b)/c (dla wartości branych z wersu RAZEM) = 120 osób na 1 km sieci 

Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 90 osób na 1 km planowanej do budowy sieci = 
(d+e)/f (dla wartości branych z wersu RAZEM) = 90. osób na 1 km sieci 

Na terenie aglomeracji Serock nie jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku 
aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której 
aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.  

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia) 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Zakład ”Dębe” (oczyszczalnia istniejąca). 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Dębe 77; 05-140 Serock 

Dane kontaktowe (telefon. e-mail, fax): tel. 22 445 84 50; oczyszczalnia.debe@mpwik.com.pl 
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Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie 
organu, termin ważności decyzji): Decyzja Starosty Legionowskiego nr 137/2012 z dnia 14.06.2012 r. (znak 
ZŚ.6341.33.2012) - Pozwolenie na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków 
„Dębe” do wód powierzchniowych rzeki Narwi, poniżej stopnia wodnego w Dębem. – ważne do 31.12.2022 r. 

Przepustowość oczyszczalni: 

Pozwolenie wodnoprawne określa jedynie wartość maksymalną dobową, tj. 8250 m3/d. 

-  średnia [m3 na dobę]: brak danych 

-  maksymalna godzinowa (m3/h): brak danych 

-  maksymalna roczna [m3 na rok]: brak danych 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków[ RLM]: obecnie: 44688,  

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim 
sprawozdaniu z realizacji KPOSK: 

-  ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3 na dobę]: 4 810  

-  ścieki dowożone [m3 na dobę]: 705  

-  średnie obciążenie oczyszczalni [m3 na dobę]: 5 515  

-  ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3 na rok]: 2 012 866 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 

-  nazwa odbiornika: rzeka Narew 

-  kilometraż miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych: 19+600 

-  współrzędne geograficzne wylotu: długość (E) 20,8972, szerokość (N) 52,4886 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 
Wskaźnik Wartość (średnioroczna  

z pomiarów)* 
Uwagi  

1 2 3 
BZT5 [mgO2/dm3] 428,0  
ChZTCr [mgO2/dm3] 1 049,0  
Zawiesina ogólna [mg/dm3] 529,0  
Fosfor ogólny [mgP/dm3] 13,9  
Azot ogólny [mgN/dm3] 84,9  
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 
Wskaźnik  Wartość lub % redukcji zgodnie z 

pozwoleniem wodnoprawnym** 
Wartość (średnioroczna  
z pomiarów)* 

BZT5 [mgO2/dm3] 15 5,5 
ChZTCr [mgO2/dm3] 125 35,8 
Zawiesina ogólna [mg/dm3] 35 7,0 
Fosfor ogólny [mgP/dm3] 2 0,4 
Azot ogólny [mgN/dm3] 15 8,5 

*zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji KPOŚK za 2020 r. 

** wartości dopuszczalne określone w pozwoleniu wodnoprawnym 

Typ oczyszczalni ścieków: 

PUB1 - oczyszczalni biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca 
standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM  

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji 
oczyszczalni: budynek krat – modernizacja, piaskownik – modernizacja, zbiornik retencyjny ścieków – budowa, 
osadnik wstępny – modernizacja, kanał ściekowy (zbiornik uśredniający – pompownia ścieków) – przebudowa 
lub rozbudowa, pompownia ścieków – modernizacja i przebudowa, reaktory biologiczne – modernizacja, stacja 
dmuchaw – przebudowa, instalacja magazynowania i dozowania koagulantu PIX – modernizacja, osadniki 
wtórne – modernizacja, pompownia lokalna – modernizacja, koryto pomiarowe ścieków oczyszczone – 
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modernizacja, kanał ścieków oczyszczonych – przebudowa lub budowa, pompownia recyrkulacji osadu – 
modernizacja, pompownia osadu wstępnego (surowego) – modernizacja, zagęszczacz grawitacyjny osadu 
wstępnego zblokowany z układem biofiltracji – budowa, pompownia osadu wstępnego zagęszczonego – budowa, 
budynek wielofunkcyjny – przebudowa, komory fermentacyjne – budowa, budynek operacyjny – budowa, 
odsiarczalniki biogazu – budowa, zbiornik biogazu – budowa, węzeł podniesienia ciśnienia – budowa, 
pochodnia biogazu – budowa, instalacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego – budowa, zbiornik buforowy 
osadu ustabilizowanego – budowa, instalacja do oczyszczania odcieków z odwadniania osadu – budowa. 
Zgodnie z danymi przekazanymi do VI aktualizacji AKPOSK w marcu 2021, a także zgodnie z WPRiMUWiUK 
na lata 2021-2028 brak zamierzeń inwestycyjnych związanych z modernizacją Oczyszczalni Ścieków „Dębe”. 

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej: 

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia) 

a.Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej 
aglomeracji oraz ich składzie jakościowym 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 2 792,60 m3 na dobę, w tym: 

Gmina Nieporęt 634 [m3/d], 

Miasto i Gmina Serock 1075,60 [m3/d], 

Gmina Wieliszew 1083 [m3/d]. 

Wskaźnik Wartość  
wskaźnika zanieczyszczeń 

Uwagi 

1 2 3 
BZT5 [mgO2/dm3] 334,0  
ChZTCr [mgO2/dm3] 748,0  
zawiesina ogólna [mg/dm3] 434,0  
fosfor ogólny [mgP/dm3] 9,2  
azot ogólny [mgN/dm3] 61,9  

b.Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3 na dobę 

Na terenie aglomeracji znajduje się tylko jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 8250 m3/d. m3 na 
dobę opisana w pkt. 4.  

c.Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady 
do systemu kanalizacji zbiorczej 

Na terenie aglomeracji Serock nie ma dużych zakładów przemysłowych, znajdują się jedynie drobne zakłady 
nie mające znaczenia w wielkości RLM m.in. punkty gastronomiczne, fryzjerzy, ludność korzystająca z tych 
obiektów została już wliczona do RLM aglomeracji zgodnie z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub 
likwidacji obszarów i granic z aglomeracji z 2019 roku, wydanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie (pkt.7). 

d.Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane 

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do 
podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: brak danych. 

e.Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

Na uzasadnienie RLM aglomeracji składają się: 

üRLM mieszkańców (wszystkich osób mieszkających w granicach aglomeracji, niezależnie od sposobu 
zagospodarowania ścieków przez nich wytwarzanych) – 1 mieszkaniec = 1 RLM,  

üRLM turystów (liczba wszystkich zarejestrowanych miejsc noclegowych niezależnie od sposobu 
zagospodarowania ścieków) – 1 łóżko = 1 RLM, 

üRLM z przemysłu – wyliczony wg wzoru Imhoffa, tylko zakładów podłączonych lub planowanych do 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Wielkość aglomeracji Serock = 4120+6632+6900 RLM (mieszkańcy) + 1163+140 RLM (osoby czasowo 
przebywające) = 18 955 RLM 
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Ładunek zbierany siecią kanalizacji sanitarnej = 18 424 RLM. 

Docelowy procent skanalizowania = 98% 

f. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów 
indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom 
ochrony środowiska 

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej powstających 
na terenie aglomeracji : 53,10 m3 na dobę, w tym 

Gmina Nieporęt 4,9 [m3/d], 

Miasto i Gmina Serock 13,2 [m3/d], 

Gmina Wieliszew 35,00 [m3/d]. 

Na terenie aglomeracji Serock ze zbiorników bezodpływowych korzysta 531 osób , w tym: 

Gmina Nieporęt 49 osób, 

Miasto i Gmina Serock 132 osoby, 

Gmina Wieliszew 350 osób. 

6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub 
decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach. 

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia) 

Na terenie gmin Serock, Wieliszew i Nieporęt Serock ustanowiono następujące strefy ochrony bezpośredniej 
ujęć: 

decyzja / dokument data 
obowiązywania 

zakres dokumentu 
 

Organ 
wydający 

numer znak z dnia od do  

Starosta 
Legionowski 

313/2012 ZŚ.6320.2.2012 2012-11-30 2012-11-30 - Decyzja 
ustanawiająca strefę 
ochrony 
bezpośredniej ujęcia 
wód 
powierzchniowych w 
Wieliszewie (ul. 600-
lecia 20, 05-135 
Wieliszew), 
obejmującą fragment 
terenu ujęcia wody 
powierzchniowej 
wraz z częścią 
Jeziora 
Zegrzyńskiego.  

Starosta 
Legionowski 

131/2012 ZŚ.6320.1.2012 2012-06-04 2012-06-04 - Decyzja 
ustanawiająca strefę 
ochrony 
bezpośredniej ujęcia 
wód podziemnych, 
składającego się z 
dwóch studni - w 
całości mieszczącą 
się w granicach 
działki będącej we 
władaniu MPWiK 
S.A. na terenie 
Oczyszczalni 
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Ścieków Dębe.  

PGW Wody 
Polskie 
Dyrektor 
Zarządu 
Zlewni w 
Dębe 

- WA.ZUZ.2.4100.1.103.2018.AR
K 

2018-11-29 2018-12-10 - Decyzja 
ustanawiająca strefę 
ochrony ujęcia – 
studnia nr 1 na 
terenie pompowni 
ścieków P19 w 
Komornicy, gm. 
Wieliszew  

PGW Wody 
Polskie 
Dyrektor 
Zarządu 
Zlewni w 
Dębe 

77/2020 WA.ZUZ.2.4100.1.2019.KL 2020-03-03 2020-03-03 - Decyzja o 
ustanowieniu strefy 
ochrony 
bezpośredniej ujęcia 
wody – studnia nr 2 
na terenie pompowni 
ścieków P18 w 
Komornicy, gm. 
Wieliszew  

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktów 
prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 
obszarach. 

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia) 

W granicach aglomeracji Serock nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

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

(§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia) 

Na terenie aglomeracji Serock znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 

1. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 
13.02.2007 r.(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 42 poz. 870). 

2. Rezerwat przyrody „Puszcza Słupecka” ustalony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1993 r. 

3. Rezerwat przyrody „Łęgi Czarnej Strugi” ustalony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. 

4. Rezerwat przyrody „Jadwisin” ustalony Zarządzeniem Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jadwisin”(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, 
poz. 4430). 

5. Rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” ustalony Zarządzeniem Nr 17 Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia obszaru rezerwatu przyrody 
„Wąwóz Szaniawskiego”).  

6. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe” ustalony w drodze Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego 
z 29 lutego 1996r (Dz.Urz.Woj. Maz. z 22,03.1996r. Nr 8 poz. 67). 

7. Rezerwat przyrody „Wieliszewskie Łęgi” ustalony w drodze Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 
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Ponadto należy wskazać, że w przypadku planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, 
przebudową lub rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie projektowanej aglomeracji, w granicach rezerwatów 
przyrody, konieczne jest wystąpienia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zezwolenie na 
czynności objęte zakazem w tych rezerwatach, w związku z inwestycją liniową celu publicznego. Zezwolenie 
takie wydawane jest po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Mapa w skali 1:25 000 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. 
zm.), rada gminy wyznacza aglomeracje w drodze uchwały, po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony 
przyrody z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr 227/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 
2020 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock 
w nowym kształcie (Dz. Urz. Woj. 2020.6505 z dnia 09.06.2020) 

Uchwałą tą wyznaczono aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 20 211. W dniu 
21.02.2022 r. przeprowadzono przegląd aglomeracji Serock (protokół w załączeniu) z którego wynika, że 
należy zaktualizować granice aglomeracji Serock oraz równoważną liczbą mieszkańców (RLM). W przypadku 
aglomeracji Serock obecnie rozbieżność wynosi – 6,2 % i przekracza dopuszczalne +/- 5%. 

Pismem PRI.7013.2.3.2022.ID z dnia 22.02.2022 poinformowano Radę Miejską w Serocku 
o wynikach przeglądu i potrzebie aktualizacji aglomeracji Serock. 

Z części opisowej aglomeracji Serock, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały wynika, że dotychczas na 
terenie aglomeracji wybudowano 131,05 km sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno – tłocznej), z której korzysta 
17 121 mieszkańców aglomeracji, 1303 osób czasowo przebywających 
w aglomeracji. 

Natomiast 531 mieszkańców aglomeracji Serock w chwili obecnej nie jest objętych zbiorczym systemem 
kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie aglomeracji Serock powstają ścieki komunalne w średniej ilości 2 792,60 m3 na dobę, zawierające 
m.in. azot ogólny, fosfor oraz zawiesinę ogólną.  

Przyjęta w uchwale równoważna liczba mieszkańców na obszarze aglomeracji obejmuje 17 652 RLM 
pochodzących od mieszkańców aglomeracji, 1303 RLM od osób czasowo przebywających w aglomeracji. 
Docelowy procent skanalizowania aglomeracji wynosi 98%. 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji 
Serock w nowym kształcie przedłożono do uzgodnienia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Postanowieniem z dnia 04.03.2022r. r. znak: WA.ZZŚ.2.417.1.2022.PJ, Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił w zakresie swoich kompetencji projekt uchwały w sprawie 
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym kształcie. 
Postanowieniem z dnia 24.03.2022 r. znak: WPN-III.600.13.2022.OPK/ŁD.2 Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie pozytywnie uzgodnił w zakresie swoich kompetencji projekt uchwały w sprawie 
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia aglomeracji Serock w nowym kształcie. 

Obszar i granice aglomeracji Serock zostały przedstawione na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik 
do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznacza się obszar i granice aglomeracji, została określona 
w rozporządzeniu w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

W związku z powyższym należy wyznaczyć aglomerację Serock w nowym kształcie. 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
z zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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