
UCHWAŁA NR 218/XXVIII/2020 

    Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic  aglomeracji Gminy Miasta Gostynina 
 

 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 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92, w 

związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.                       

z 2020 r., poz. 310 ze zm), §3 i §4 rozporządzenia 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) po uzgodnieniu z 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

1.Wyznacza się aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 21745, położoną na 

terenie Gminy Miasta Gostynina, z dwoma oczyszczalniami ścieków komunalnych 

zlokalizowanymi przy ul. Ziejkowej i przy ul. Zalesie.  

2.W skład aglomeracji wchodzi miasto Gostynin. 

3.Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

4.Obszar i granice aglomeracji Gminy Miasta Gostynina, o której mowa w ust. 1, 

określa mapa w skali 1:25 000 stanowiąca załącznik  nr 2 do uchwały. 

 

§2. 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz.U.2020.poz.310 ze zm), traci moc Uchwała nr  198/12 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 

Gostynin, zmienionej Uchwałą nr 5/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

24 stycznia 2017 roku.  

§3. 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 
 

§4.  
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 



UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm) rada gminy wyznacza aglomerację w drodze 

uchwały, po uzgodnieniu z Wodami Polskimi i właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 565 ustawy Prawo wodne wszystkie dotychczasowe akty prawa 

miejscowego (w tym uchwały wyznaczające aglomerację) zachowują moc nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z tym wystąpiła potrzeba 

podjęcia stosownej uchwały i wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynina. Na 

konieczność podjęcia niniejszej uchwały wskazuje również Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na swojej stronie internetowej. Na mocy 

ww. ustawy Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie 

wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy 

gminne. 

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się 

o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. 

Opis planu aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji z dnia 27 lipca 2018 r. obszar i granice aglomeracji Gostynin 

zostały przedstawione na mapie w skali 1:25000, która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


