
UCHWALA Nr XXIII/188/2013 


RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 27 sierpnia 2013 r. 


w sprawie wyrazenia opinii dotycz~cej planu aglomeracji Sochocin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku 

o sarnorz,!dzie grnilU1yrn (t.j. Oz. U. z 2013 r. poz. 594) w zwi,!zku z art. 43 ust. 2a ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Oz. U. 2012 r. poz.145 z p6Zn. zrn.) Rada Gminy 

uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Wyraza SH( pozytywn,! Oplmy 0 projekcie uchwaly Sejrniku Wojew6dztwa 

Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglorneracji Sochocin oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Sochocin. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Grniny. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjycia. 

przewol~·1 z~cy Rady 

.FIS' {, l t l Dan s _ ( lhCz 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY Nr XXIIIJ188/2013 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wyrazenia opinii dotycz~cej planu aglomeracji Sochocin 

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne 

(Dz. U. 2012 r. poz.145 z pOin. zm.)" Aglomeracje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 (Aglomeracje 

o r6wnowaznej liczbie mieszkanc6w powyzej 2 000 powinny bye wyposazone w systemy 

kanalizacji zbiorczej dla sciek6w komunalnych, zakonczone oczyszczalniami sciek6w, 

zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania sciek6w komunalnych), wyznacza, 

po uzgodnieniu z wlasciwym dyrektorem regionalnego zarz(fdu gospodarki wodnej 

i wlasciwym regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska oraz po zasiygniyciu opinii 

zainteresowanych gmin, sejmik wojew6dztwa w drodze uchwaly; jezeli aglomeracja 

obejmowalaby tereny polozone w dw6ch lub wiycej wojew6dztwach, wlasciwy do 

wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego wojew6dztwa, na kt6rego terenie bydzie Sly 

znajdowae najwiyksza czysc aglomeracji". 

W6jt Gminy Sochocin pismem z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: IS.6324.1.2012 

zwr6cil siy 0 zmiany aglomeracji Sochocin ze wzglydu na wy1'lczenie z granic aglomeracji 

teren6w, na kt6rych budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie. Obszary 

te s'l przewidziane do wyposaZenia w indywidualne systemy oczyszczania sciek6w. 

W dniu 29 lipca 2013 roku do Urzydu Gminy Sochocin wplynylo pismo z Urzydu 

Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie znak: PS - ZD 

1.7320.22.2013 . WK z propozycj'l planu aglomeracji wraz z projektem uchwaly Sejmiku 

Wojew6dztwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sochocin 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sochocin, z prosb'l 0 zaopiniowanie. 

~ 

przewod { c ~cy Rady 

Dari z' ,~~A~ 


