UCHWAŁA NR XIV.94.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506 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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), po uzgodnieniu z Wodami Polskimi i Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Trąbki o równoważnej liczbie mieszkańców 3 416, położoną na terenie
gminy Pilawa, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowościach Trąbki.
2. W skład aglomeracji Trąbki wchodzą miejscowości: Trąbki, Wygoda, część miejscowości Puznówka.
3. Opis aglomeracji Trąbki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Obszar i granice aglomeracji Trąbki, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1:25000 stanowiąca
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Trąbki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11541).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie
Dorota Niemiec-Jóźwicka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.94.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 października 2019 r.
OPIS AGLOMERACJI
TRĄBKI
1.Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trąbki
Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie nr XLII.250.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilawa, zmieniona
uchwałą Rady Miejskiej w Pilawie nr XI.70.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilawa
Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie nr XIX.116.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trąbki, gmina Pilawa dla działek
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 418/11, 418/16, 418/19, 418/21, 418/26, 232 (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 7426)
2.Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację Trąbki
Aglomeracja Trąbki była wyznaczona uchwałą nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21
maja 2012 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11541). Wyżej wymienioną uchwałą
wyznaczono aglomerację Trąbki o równoważnej liczbie mieszkańców 3 892, położoną na terenie gmin Pilawa i
Parysów, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Trąbki. W skład aglomeracji
Trąbki weszły następujące miejscowości z gminy Pilawa: Trąbki, Puznówka, Wygoda, Lipówki, z gminy
Parysów: Poschła.
3.Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających
w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do
budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.
a.Informacja o rodzaju sieci
długość [km]

rodzaj sieci

istniejąca

Sanitarna grawitacyjna
Sanitarna tłoczna
SUMA

razem

planowana
14,1
4,5
18,6

3,87
0,875
4,745

17,97
5,375
23,345

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

miejscowość

Trąbki
Wygoda
Puznówka
RAZEM

stali mieszkańcy
aglomeracji
1 907
497
601
3 005

mieszkańcy
[1 os = 1 RLM]
sieć
istniejąca
1 657
402
0
2 059

sieć
planowana
0
0
581
581

osoby przebywające czasowo
[1 łóżko nocleg.
= 1 RLM]
sieć
sieć
istniejąca
planowana
0
0
0
0
0
0
0
0

przemysł
[RLM
– obliczona z ładunku]
sieć
sieć
istniejąca
planowana
411
0
0
411

0
0
0
0

Z istniejącej sieci docelowo będzie też korzystać 314 mieszkańców aglomeracji Trąbki, którzy obecnie
korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ale sukcesywnie będą podłączali swoje nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej. W związku z powyższym w aglomeracji Trąbki z sieci docelowo z sieci kanalizacyjnej będzie
korzystać 2 954 mieszkańców aglomeracji.
Docelowy procent skanalizowania aglomeracji Trąbki wyniesie 98,24.
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c.Wskaźnik koncentracji
Obszary o wskaźniku min. 120 osób
na 1 km sieci
mieszkańcy
osoby
sieć
[1 os =
przebywające
planowana
1 RLM]
czasowo
[km]
[1 łóżko nocleg.
= 1 RLM]
a
b
c
581
0
4,745
581
0
4,745

miejscowość

Puznówka
RAZEM

Obszary o wskaźniku min. 90 osób
na 1 km sieci
mieszkańcy
osoby
sieć planowana
[1 os =
przebywające
[km]
1 RLM]
czasowo
[1 łóżko nocleg.
= 1 RLM]
d
e
f
0
0
0
0
0
0

Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 120 osób na 1 km planowanej do budowy sieci =
122,44 osób na 1 km sieci
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
wyrażonego RLM aglomeracji.
Nazwa oczyszczalni ścieków: Trąbki
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Spacerowa, 08-440 Trąbki
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel. (25) 685 61 40
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: decyzja Starosty
Powiatu Garwolińskiego znak: RŚ.6341.84.2014 z dnia 15 października 2014 r., pozwolenie ważne do 30
września 2024 r.
RŚ.6341.84.2014
Przepustowość oczyszczalni:
·średnia [m3 na dobę]: 640 m3 na dobę
·maksymalna godzinowa [m3/h]: 70 m3 /h
·maksymalna roczna [m3 na rok]: 140 000 m3 na rok
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 4 340 RLM
·ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3 na dobę]: 267,8 m3 na dobę
·ścieki dowożone [m3 na dobę]: 3,7 m3 na dobę
·średnie obciążenie oczyszczalni [m3 na dobę]: 271,5 m3 na dobę
·ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3 na rok]: 100,44 m3 w 2018 r.
·przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej oraz po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy
istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m3 na dobę]: 299,7 m3 na dobę
·przewidywana ilość ścieków oczyszczalnych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy
istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m3 na rok]: 109 401 m3 na rok
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
·nazwa odbiornika: rzeka Kanał Parysowski
·kilometraż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 12+000
·współrzędne geograficzne wylotu: E: 21º35´33´´ N: 51º57´09´´
Wskaźnik
1

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Wartość
(średnioroczna z pomiarów)
2
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BZT5 [mgO2/dm3]
ChZTCr [mgO2/dm3]
zawiesina ogólna [mg/dm3]
fosfor ogólny [mgP/dm3]
azot ogólny [mgN/dm3]
pH

423
862
278
8
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wskaźnik
Wartość lub % redukcji zgodnie z
Wartość (średnioroczna z pomiarów)
pozwoleniem wodnoprawnym
BZT5 [mgO2/dm3]
25
4,1
ChZTCr [mgO2/dm3]
125
28,7
zawiesina ogólna [mg/dm3]
35
3,9
fosfor ogólny [mgP/dm3]
azot ogólny [mgN/dm3]
pH
6,5 - 8,0
7,6

Typ oczyszczalni ścieków: B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych
ścieków
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji
oczyszczalni: Na oczyszczalni w Trąbkach nie planuje się żadnych inwestycji.
5.Informacja o systemie gospodarki ściekowej:
a.Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej
aglomeracji oraz ich składzie jakościowym
W aglomeracji Trąbki powstaje 393,91 m3 średnio na dobę.
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji Trąbki
Wartość
uwagi
(średnioroczna z pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2/dm3]
423
ChZTCr [mgO2/dm3]
862
zawiesina ogólna [mg/dm3]
278
3
fosfor ogólny [mgP/dm ]
azot ogólny [mgN/dm3]
pH
8
Wskaźnik

b.Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3 na dobę
W aglomeracji Trąbki istnieje oczyszczalnia w Trąbkach o średniej przepustowości 640 m3 na dobę.
c.Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady
do systemu kanalizacji zbiorczej
W aglomeracji Trąbki z sieci kanalizacyjnej korzysta jeden zakład:
lp.
1

Nazwa zakładu
Zignago Vetro Polska S.A. dawniej
Huta Szkła Czechy S.A.) – produkcja
szkła

Ilość ścieków
[m3 na dobę]
58,3

BZT5
[mgO2/dm3 ]
423

ChZTCr
[mgO2/dm3 ]
862

Zawiesina ogólna
[mg/dm3 ]
278

RLM
411 RLM

d.Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane
W aglomeracji Trąbki nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.
e.Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji
RLM mieszkańców – 3 005
RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji – 0
RLM z przemysłu – 411
RLM aglomeracji Trąbki – 3 416 RLM
f.Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji
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zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów
indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom
ochrony środowiska
Docelowo w aglomeracji Trąbki nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej będzie ok. 5,2 m3 ścieków
średnio na dobę, które będą pochodziły od 51 osób, które korzystają już lub będą korzystały w przyszłości z
indywidualnych systemów lub będzie zastosowane inne rozwiązanie zapewniające ten sam co system
kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.
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.
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie znak: WA.ZUZ.6.4100.907.2019.BP z 24 lipca 2019 r.
ustanawiająca z urzędu strefę ochronną ujęcia wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla
ujęcia wody, składającego się z trzech studni, należącego do Huty Szkła „Czechy” S.A., w miejscowości
Trąbki, w której określono następujące nakazy i zakazy:
·zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
·nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody;
·nakaz zagospodarowania terenu zielenią;
·nakaz odprowadzania poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych
przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
·nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze
urządzeń do poboru wody.
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.
Na terenie aglomeracji Trąbki nie ustanowiono żadnego obszaru ochronnego zbiorników wód śródlądowych.
8.Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu 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.
Nie dotyczy aglomeracji Trąbki.
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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 2018 r. poz. 2268 ze 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 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21
maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.
11541). Powyższą uchwałą wyznaczono ww. aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 3 892, położoną
na terenie gmin Pilawa i Parysów, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości
Trąbki. W skład aglomeracji Trąbki weszły następujące miejscowości z gminy Pilawa: Trąbki, Puznówka,
Wygoda, Lipówki, z gminy Parysów: Poschła.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne, akty prawne wydane na podstawie art. 43 ust 2a ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być
zmieniane. W związku z powyższym, niniejszą uchwałą wytracono moc uchwały nr 128/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11541).
W dniu 30 sierpnia 2019 r. przeprowadzono przegląd aglomeracji Trąbki, z którego wynika, że należy
zaktualizować granice aglomeracji Trąbki wyłączając tereny miejscowości Lipówki, Poschła, część
miejscowości Wygoda i Puznówka, na których nie jest spełniony minimalny wskaźnik koncentracji oraz
zaktualizować wielkość aglomeracji Trąbki wyrażoną równoważną liczbą mieszkańców (RLM).
Przeprowadzenie procedury zmiany aglomeracji jest konieczne także ze względu na wszczętą przez Wody
Polskie i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej procedurę VI aktualizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK). Zgodnie z opublikowanym przez Wody
Polskie harmonogramem i warunkami ujęcia aglomeracji w VI AKPOŚK, akt prawa miejscowego musi
gwarantować zgodność z rzeczywistą RLM. Aby skutecznie włączyć aglomerację Trąbki do VI AKPOŚK,
należy przeprowadzić jej aktualizację najpóźniej do 31 października 2019 r. Nieuwzględnienie aglomeracji
Trąbki w VI AKPOŚK, będzie skutkowało brakiem możliwości sięgnięcia po dofinansowanie ze środków
unijnych planowanych do zrealizowania w aglomeracji inwestycji.
Na wspólnym posiedzeniu komisji Rewizyjnej, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Spraw Społecznych
w dniu 24 września 2019 r. poinformowano Radę Miejską w Pilawie o wynikach przeglądu i potrzebie
aktualizacji aglomeracji Trąbki. Z części opisowej aglomeracji Trąbki, stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały wynika, że dotychczas na terenie aglomeracji wybudowano 18,6 km sieci kanalizacyjnej, z której
korzysta 2 059 mieszkańców aglomeracji oraz odprowadzane są ścieki przemysłowe o ładunku równym 411
RLM. Z istniejącej sieci docelowo będzie też korzystać 314 mieszkańców aglomeracji Trąbki, którzy obecnie
korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ale sukcesywnie będą podłączali swoje nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej.
W
aglomeracji
Trąbki,
na
terenach
o minimalnym wskaźniku koncentracji 120 mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci, planowana jest
budowa sieci kanalizacyjnej o długości 4,745 km, z której korzystać będzie 581 mieszkańców aglomeracji.
Natomiast 51 mieszkańców aglomeracji Trąbki nie będzie objętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym wskaźnik koncentracji, obliczany na podstawie przewidywanej do obsługi przez
budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości
sieci kanalizacyjnej, wynosi dla obszaru aglomeracji Trąbki znajdującego się poza terenami objętymi
obszarowymi formami ochrony przyrody 122,44 osoby na 1 km sieci projektowanej i jest wyższy niż wskaźnik
określony w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586), tj. 120
mieszkańców na 1 km sieci.
Na terenie aglomeracji Trąbki powstają ścieki komunalne w średniej ilości 393,91 m3 na dobę, zawierające
m.in. azot ogólny, fosfor oraz zawiesinę ogólną.
Przyjęta w uchwale równoważna liczba mieszkańców na obszarze aglomeracji obejmuje 3 005 RLM
pochodzących od mieszkańców aglomeracji oraz 411 RLM z przemysłu. Planowany procent skanalizowania
aglomeracji wynosi 98,24%.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki przedłożono do uzgodnienia Wodom Polskim i
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Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Postanowieniem nr WSTS.600.10.2019.DS z dnia
08.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie
uzgodnienia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki z uwagi
na bezprzedmiotowość. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem nr
WA.ZZŚ.6.417.3.2019.AP z dnia 15.10.2019 r. uzgodniły wyznaczenie aglomeracji Trąbki zgodnie z
przedłożonym projektem uchwały Rady Miejskiej w Pilawie.
Obszar i granice aglomeracji Trąbki zostały przedstawione na mapie w skali 1:25000 stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym należy wyznaczyć aglomerację Trąbki.
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
Nadzór nad aktem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
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