
UCHWALA NR 179IXXlIZOZO 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dni3 18 grudnia 2020 r. 

w spuwie wyznaczenia obszaru i granic agJomeracji Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samomJdzie gminnym (t.j. Oz. U. 
z 2020 r. poz. 713. z pOtn. zm.) omz art. 87 ust. I i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 
2020 poz. 310 z p6in. zm.) Rada Gminr Nowe Miaseo ochwala. co nast'YPuje: 

§ I. Wyznacza siy aglomeracjy Nowe Miasto 0 r6wnowai:nej liczbie mieszkancow (RLM) 2 470 RLM 

§ 2. I. Aglomeracja Nowe Miaslo obejmuje swym zasiygiem tereny objyte systemem kanalizacji zbiorczej 
zakor'lczonym oczyszczalni<j ~ciek6w zlokalizowan<J w miejscowoSci Nowe Miaslo. 

2. Czysc opisow~ ninlejszej uchwaty stanowi zalijcznik nr I. 

3. Obszar aglomeracji Nowe MiasLo wy,nacza siy oa (ereoie cz~i miejscowoSci Nowe Miasto oraz Nowe 
Mi asto Folwark w granicach, kt6re zostaly oznaczone na arkuszach map w ska li 1:10 000, sUinowil)cej 
zallJcznik nr 2 - CZf\:~C graficzn<l do niniejszej uchwaly . 

§ J. Niniejsza uchwala byla poprze<izona uchwal~ nr 13/ 12 Sejmiku Wojew6d.ztwa Mazowieckiego z dnia 
6 Jutego 2012 r. w sprawie likwidacji dOlychczasowej aglomeracji Nowe Miasto oraz wyznaczenia nowej 
aglomeracji Nowe Miasto (Oz. U. Woj. Maz. 2012, poz.1353), kt6ra Iraei moe zdniem wej~ia wZycie 
niniejszej uchwaly zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Oz. U. 2020 r. 
poz. 310) 

§ 4. Wykonan ie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gm iny Nowe Miasto. 

§ 5. Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzlfdowym 
WojewOdztwa Mazowieckiego. 
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Zal'lcznik Nr I do uchwaly Nr 179/XX112020 

Rady Gminy Nowe Miaslo 

2 dnia 18 grudnia 2020 r. 

Cz~t opisowa I) 

I. 	lurormacja 0 dfugosci i rodzaju iSlniejltcej i planowanej sied kanalizacyjnej , Jiczha statych 
mieszkaftcow agJomeracji, Iiczba os6b czasowo przebywaj'lcych waglomeracji. 

Tabela or I IstniejlJca si ee kanaJizacyjna na tereoie wyznaczanej aglomeracji Nowe Mia5to 

Lp. Kanalizacja istniejqca Dlugosc Liczba osOb korzystajlJcych z istniejlJcej 
[km] kanaiizacj i 

M ieszkailcy Mieszkancy Sumaryczna 

stali czasowo liczba os6b 
przebywajijcy 

. 
I. Sanitama grawitacyjna 18.4677 

1360 0 1360 
Sanitama tloema2. 2,1571 

Razem 20,6248 1360 0 1360 

Zgodnie z infonnacj~ zaW8ru) w pisrnie z dnia 28.09.2020 r.. znak GKO.605. 13.2020.AK od Urz~du 
Ominy Nowe Miasto, oa tereoie wyznaczanej agtomeracji Nowe Mias{o (obsla(" skanalizowany) iSlnieje 
20,6248 Ion siec i kanali zacyjnej, w tym 18,4677 km sieci grawitacyjnej oraz 2,1571 km sieci t/ocznej. 

Oddanie do uZytku ww. kaoaliucji sanitarnej oraz oczyszczaloi kiekow db wvznaczaoei 
ae:lomeracii w Nowym Miescie nastaDiJo 28 wrzdnia 2020 r. 

Na dzien sporn,dzenia anali zy nie moma slwierdzic ilu wlaSciciele nieruchomosci zlokalizowanych przy 
nowo wybudowanej sieei zostato do niej przy/j}czonych, gdyt mog4 odbywac si~ roboty zwi~ne z budow<J 
poszczeg61nych przyhlczy . Dane w labeli nr 1 doryczl} sytuacji pod/l}czenia si~ wszystkich przewidzianycn 
nieruchomoSci. zgodnie z istniejqcym obowilt-lkiem na podstawie art. 5 ust I pkt 2 ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czysloki i pol"Z4dku w gminach (1.j. Dz.U. 2020 poz. 1439 z p6i.n . zm.). 

Obecnie wsWnik skanalizowania aglomeracji wynosi 57,9%, zatem nie spelnia wymogu posiadania 95% 
os6b korzystaj.,cych z sied kanalizacyjnej do kooca 2020 r. oraz 98% do 2027 r. Nie mniej naleiy 
podkreslit., ze dotychczas oa terenie aglomeracji Nowe Miasto nie istniala sice kanalizacyjna. Gmina 
zobow iJj.Zuje si~ uzyskac wymagany poziom 98% do konea 2027 f. poprzez realizacj~ plan6w 
inwestycyjnych w zakresje budowy nowych odcinkow na obszarach spelniajqcych wskainik koncentTacji na 
poziomie minimum 120os./k.m., zaznaczonymi w cz~ci graficznej jako obszary waglomeracji Nowe 
Mi asto planowane do skanalizowania do 2027 r. Potwierdzeniem tego zobowillUnia jest pismo W6jta 
Gminy Nowe Miasto z dnia 10. 11 .2020 r., znak GKO.60S.I? .2020 .A K. Wskazuje si~ na potrzeb~ 
zaslosowania lakiego rozw l<lzsnia z uwagi na wymaganq minima In., wielkoSt aglomeracji na poziomie 
2000 RLM, kt6ra w wyniku wyhlczenia z aglomeracji teren6w planowanych do skanali zowania by/aby 
niemozli wa do uzyskania. 

Tabela or 2 Indywidualne systemy oczyszczan ia sciek6w w wyznaczanej aglomeracji Nowe Miasto 

Liczba os6b korzySlajllcych l indywidualnych 
oczyslczania Sciek6w 

Lp. \ Indy~i dualne . systemy 
systemow oczyszczania Sciek6w 

HCZ¢C opisowa oprncowana na podstawie analizy przedloronycn i poswiadczonycn przez W6jla Gminy Nowt Miasto 
dokument6w Gminy Nowe Mi asto, w tym pismo urz¢owe 0 znaku GKO.605. 13.2020.AK z dni 28-29 wrzeSnia 2020 r. 
Dane wykonystane do ,malizy - stan na wrzesien 2020 r. 
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Mieszkaricy 
slali 

Mieszkancy 
czasowo 
przebywajllcy 

Sumaryczna 
liczba os6b 

I. Przydomowe oczyszczalnie 
Sciek6w n. tereoie 
skanalizowaoym 

2 3 0 3 

2. 

3. 

4. 

Przydomowe oczyszczalnie 

~iekow2) n. lerenie 

przewidzianym do 

skana lizowania 

.. ' - . ... -

Gromadzenie sciek6w 
w szczelnych zbiomikach 
bezodplywowych , ich 

regulamy wyw6z n. 

oczyszcza[ni~ zbiorowll " posrednictwem finny 

aseniza~yjnejl). 

Razem 

4' 

(0) 

163· 

(0) 

169· 
(2·6) 

\I' 

(0) 

... 

642' 

(0) 

656* 
(3 • 14) 

0 

.-. ~ 

348' 

(0) 

348* 
(0) 

.. 

\I' 

(0) 

--

990' 

(0) 

1004' 
(3· 14) 

·przedstawiono stan aktualny w dniu podj~ia uchwaty z uwzgl~dnieniem (w nawiasie) 

przewidywanego stanu po reali zacj i planowanych zamierzeri inwestycyjnych. 

Obecnie na lereoie nieskanalizowanym aglomeracji iSlniejq 163 zbiomiki bezodplywowe, obsrugujllce 
w sum ie 642 mieszkaric6w statych omz 348os6b czasowo przebywajqcyeh. W wyniku planowanej 
rozbudowy sieci kanaJizaeyjnej do 2027 r. przewidywalnie ilo~c la zmniejszy si~ do zera. 

W poblitu istniejqcej kanalizaeji znajduj(J si~ takZe 4 instalacje zwane ,.przydomowymi oczyszczalniami 
~ciek6w" obsluguj ljce w sumie 7 osob (nieuwzgl~dnione w tabeli or 2). Z uwagi na (akl, i e ich wla~eiciele 
nie dostarczyli Gminie kompleru dokumentow potwierdzajqe)'ch ich zdolnosc do zapewni enia takiego 
samego poziomu ochrony srodowiska, jak nowo powsrala kanalizaeja z oczyszezalnil:j zbiorow~, dzialld. na 
kl6ryeh ww. inslalaeje Sij pclozone, zostaly wylqczone z obszaru agiomeracji i ~ mogly bye wtqczone po 
dostarczeniu komplelu wy maganych odr'\!bnymi przepisami dokumenl6w lub przytqczenia si¥ do sieci 
kanalizacyjnej. 

Ponadlo na (erenie aglomeracji zoajdujq siy 2 przydomowe oczyszczalnie sciekow obsrugujqee 30soby. 
o kt6rych nie mOina jednoznacznie stwierdzie, ezy spelniajl:j wymagania jakosci ochrony ~rodowiska 
z powodu braku przekazania przez ieh wlascicieli do Gmin)' protokof6w z badan seiek6w. Wyhjezenie 
tyehU instalacji z terenu aglomeracji jest na chwily obecnq niemozliwe z powodu istnienia kilku 
gospodarstw domowych (punktow adresowych) na jednej dzialee ewideneyjnej, z czego po'lOSlale 
gospodarstwa posiadajlJ lub S<l w Irakeie pn::ylqczania si~ sieci kanalizaeyjnej. 

Na obszarze aglomeracji przewidzianym do skanalizowania do 2027 roku iSlniejl! obecnie takie 
"przydomowe oc~szcza lnie" w ilosei 4 sztuk, obstugujllce II mieszkancOw. Zaklada si~. ze w wyniku 
rozwoju sieci zostanlJ one przyllJczone do sieci kanalizacyjnej w momencie jej budow)'. Wlasciciele jednak 
nie ~dq mieli takiego obowillZku w przypadku poswiadczenia ich zgodnoSci jakoSci ochron)' srodowiska. 

~) lndywidualne systemy 0Czyszczania Sciek6w podane w ilo!ci obecnej, a mkie w przewidywanej iloSci po realizaeji 
planowanych do 2027 r. odcink6w kanalizacji (w nawiasie). 

J)Dane dOlycZllce sylUocji po realiz.acji ptanowanych zamierzen inwestycyjnych i sytuacj i obecnej (w nawiasie). 
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lakiej samej , jak oczyszczalnia gt6wna, zatem nie moina miee pewnosci, te zaloien ie to zostanie 
zrea lizowa ne. 

Do czasu oowstania steei kanalizacyjnei os terenach p[anowanych do skana lizowania mieszkancy 
aglomeracii beds zavewniac ten sam QOziom ochrony srodowiska, co istniejacy system kanaiizacji zbiorczej 
ooprzez gromadzenia $ciek6w w szczelnych zbiomikach bezodplywowych i ich regulamy WywQz do stacii 
zlewnej os "OWo POwstalei oczyszcza[ni. 

Obecnie, poza obszarem wyznaczanej aglomcracji Nowe Miasto, w zachodniej i poludniowo-zachodniej 
cz~sci miejscowoSci Nowe Miaslo znajdujl} si~ tcreny podlegajqce r6wniez intensywnej zabudowie, jednak 
niewyslarczaj(Jcej jeszcze do uzyskania zasadnosci ekonomicznej budowy sieei kanalizacyjnej. klore 
oznaczono w cz~sc i graficznej jako potencjalne obszary do w1'lczenia do aglomeracji po spelnieniu 
wskainika koncentracji. 

Zg9dnie z powyzszym, wyznaCl.8na aglomeracja Nowe Miasto 0 wielkosci 2 470 RLM sklada sis z: 

2016 RLM mieszkanc6w statych. 348 RLM os6b czasowo przebvwajacych oraz 106 RLM przemystu. 

U. Inforrnacja 0 pnemy~le obslugiwanym tub planowaoym do obslugi przn site kaoaliucyjQ~. 

a) Na lerenie aglomeracji Nowe Miasto sieei" kanalizacyjn'l obstugiwane S!j naslypujlJCe zaktady 
przemyslowe: 

1. Ewa s.c. Zaklad piekarniczo · cukiemiczy. Mysl ak M., E .. ul. Ciechanowska 67e, 

2. Bar " Imprezowy b lew", ul. Talarska 3, 

3. Kawiamia "ToTu Cafe", ul. Koscielna II, 

4. Pizzeria Kebab NM , ul. GI6wny Rynek 17 

5. Punkt Gastronomiczny Kebab "RED·PUS", ul. GI6wny Rynek 29, 

6. Punkt Gastronomiczny Kebab Loca Bistro, ul. GI6wny Rynek 35 B 

7. Myjnia samochodowa, ul. Ludowa ISa, 

b) Na Icrenie aglomeracji planuje siy podlqczenie do 2027 r. zaklad przemyslowy w miejscowosci Nowe 
Miasto Folwark; jest to prredsi.,biorstw·o z branZy produkcyjnej chemii gospodarstwa domowego Barlon Sp. 
z 0.0 . Osit'tscy . Z informacji uzyskanych ad Gminy zaklad ten nie bydzie dostarczal sciekbw przemyslowych, 
gdyi posiada wlasny obieg zamkniyty. W 2019 r. zutyt 743 mJ wody, z czego cZySee stanowill scieki bytowe 
ad pracownik6w, kt6re ~ obecnie przewozone taborem asenizacyjnym. Ponadlo planuje si~ objlJc sieciIJ 
kanalizacyjn4 myjnil( bezdotykowil "Ballica", zlokalizowanlJ w Nowym MieSeie Folwarku SA. W ci4gu 
3 miesiycy zuzyta ona 150 m3 wody, a zatem przewiduje sil(, ze dostarczae b¢zie ok. 600 m3 sciek6w 
przemyslowych rocznie. 

III. lnformacja 0 planowanyeb do budowy sieciach kanalizacyjnycb oraz wskainikach konc:edtracji. 

Gmina Nowe Miasto zamierza skanalizowac przed 2027 r. zabudowl( letniskowll przy Zalewie 
Nowomiejskim Oral pblnocnlJ cz~ miejscowosci, gdzie nas~puje gwaltowny proces suburbanizacji 
z centrum miejscowoSci, a tak.Ze okolicznych gmin w zwi4Zku z atrakcyjnq 10kalizacjIJ dzialek 
budowlanych. Ponadto w nviqzku z naptywem ludnosci na tereny na przeciwnym brzegu Zalewu do 
miejscowoSci Nowie Miaslo folwark planuje si~ rowniet realizacjl( sieei kanalizacyjnej na tym obszarze. 

Zgodnie z danymi Urz~u Gminy Nowe Miaslo na terenie miejscowoSci Nowe MiaSlo przebywa 
czasowo 298osOb. Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ie w miejscowosci Nowe Miaslo 
f"olwark przebywa czasowo ok. 50osOb. Suma os6b czasowo przebywaj<tcych na lerenie wyznaczanej 
aglomeracji wynosi witfc 348. Wszyscy korzystajet obecnie ze zbiomik6w bezodptywowych i usJug 
wla.scicieli taboru asenizacyjnego, kt6rzy opr6zniajq regulam ie zbiomiki i wywoz'l ~cieki przede 
wszystkim na oczyszcza lnit;: w Nowym MicScie lub inne dost~pne w okolicy w 181etnoSci ad zawanych 
um6w przez firmy asenizacyjne. 

Zgodnie z tabela nr 3 wsWnik koncenlracji dla calosei zamierzenia inwestycyjnego na poztomie 
120 0s6bJkm Dlaflowanej s ieei kanalizacyjnei jest spetniooy i wynosi 120,29 os.lkm. W wYniku 
planowane j do 2027 T. budQwy ok. 8,23 k.m sieci kanalizacyjnei zostanie przvlaezQnych dQ sieei 
990os6b, na co skladaj a sie 642 mieszkancy stali OfllZ 348 osoby CZ(lSOWO Dn:ebywajace na leIQisku 
w NQwym MieScie oraz w Nowym MieScie f"olwarku. Sian aglomeraeji po realizacji plan6w 
inwestycyjnych zalozony do osi"gni~cia do 2027 r. przedstawiony zos18l w rabeli nr 4. 
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Tabela nr 3 Planowana siee kanalizacyjna na terenie wyznaczanej aglomeracji Nowe Miasto 

Lp. IKanalizacja Dlugosc Liczba orob korzystajlJcych z istniej!)cej 
, planowana [kmJ kanalizacji 

Mieszkancy Mieszkancy Sumaryczna 

stali4 ) czasowo liczba osOb 
przebywaj!)cy 

Miejscowosc Nowe Miasto 

I. ul. Akacjowa 0)07 8 0 8 

2. ul. Biwakowa 0,14 16 20 36 

3. ul. Brzozowa 0,27 24 0 24 

4. u!. Ciechanowska 0,50 20 0 20 

l. ul. Goscimiiiska 0,60 28 0 28 

6. ul. Klonowa 0,43 44 0 44 

7. ul. Letniskowa 0,24 48 28 76 

8. ul. Lipowa 0,50 36 10 46 

9. ul. Ludowa 0,20 10 0 10 

10. u!' Przyl~na 0,45 40 20 60 

II. ul. W.S. Reymonta 0,15 4 0 4 

12. ul. H. Sienkiewicza 0,15 24 0 24 

13. ul. Spacerowa 0,08 0 20 20 

14. ul. Szyszkowa 0,43 56 50 106 

15. ul. Swierkowa 0,59 28 0 28 

16. ul. Talarska 0,92 60 60 120 

17. ul. Wakacyjna 0,1 20 20 40 

18. ul. WolnoSci 0,50 72 40 112 

19. ul. Zarynie 0,38 4 30 J4 

Razem Nowe M iasto 6,70 542 298 840 

Miejscowo~ Nowe Miasio Folwark 

4) Mieszkancy stali obliczeni na podstawie gminnej ewidencji ludnoSci oraz analizy nowo powstalych bu<lynk6w 
mieszkalnych oa krajowych mapach ewidencyjnych. Analiza stanu ludnotci wykazala znaczn~ ilosc os6b 
niezewidencjonowanych, co jest spowodowane gwattownym rozwojem zabudowy mieszkalnej i lelniskowej om 
dorychczasowego braku meldunku nowych mieszkanc6w. 
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I, 

20. I Nowe Miasto Folwark I 1,53 I 100 I 50 I ISO 

-
Razem Nowe Miasm Folwark 1,53 100 SO 150 

Razem 8,23 642 348 990 

-- - - -
TabeJa nr 4 PrognozowanySI osill&ni~ty stan wyznaczanej aglomeracji Nowe Miasto w 2027 r. 

Cecha Wano!C (RLM) 

Mieszkancy stali podl~czeni do sieci kanalizacyjnej 2013 

Osoby czaSOWQ przebywaj4ce podl'lczone do sieei kanaJizacyjnej 348 

Mieszkancy korzystajllCY ze zbiomikow bezodptywowych lub przydomowych 
3 

oczyszczalni kiek6w zapewniajllcych ten sam poziom ochrony srodowiska 

Osoby czasowo przebywaj4ce niepodll}czone do sieei kanalizacyjnej 0 

RLM przemystu podl~czonego do sieei kanalizacyjnej 90 

RLM przemyshJ posiadajlJcego inne rozwi'lZllnia zapewniaj'ice ten sam 
poziom ochrony srodowiska jak kanalizacja zbiorcza ; pJanowanego do 16 
podl4czenia do s ieei kanalizacyjnej 

Suma 2470 

Osiilgnir;ty wskainik skanalizowania aglomeracji [%] 100% 

Calkowita drugosc sieci kanalizacji sanitarnej [kmJ 28,855 km 

IV. Informacja 0 istniej~eyeh i plsoowaoycb do budowy oayszczalni.eh ~ciekOw. 

LokaJiucja oczyszczalni sciek6w - wsp6lrz/fdne geograficzne: 52.6531 N; 20,6356 E 

MiejscowoSt: Nowe Miasto 


Gmina: Nowe Miasto 


Powiat: plonski 


Wojew6dztwo: mazowieckle 


Adres : ul. Zawodzie 4, 09·120 Nowe Miasto 

Email : poldakowski@gzk.ugnowemiaslo.pl 

Telefon: 534161 110 

Odbiomikiem sciek6w oczyszczonych jest rzeka Sona w km 9+925, dzialka ewidencyjna nr 234, 
obrtrb Nowe Miasto. WspOtnfl:dne geograflczne: 52,6532 N; 20,6333 E 

Oczyszczalni4 sciek6w ufZl}dza Gm inny Zaklad Komunalny w Nowym Miescie - Kierownik GZK
Pan Pnemyslaw OIdakowski 

Nie jest planowana rozbudowa! modemizacja istniej<}cej oczyszczalni. 

) Progooza wedtug sIano oa wrresien 2020 r.o Ole uwzglydniono mOil iwego naptywu ludnosci w latach 2020-2027. 
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Oczysz£plaia Wobecnym s!.snie, Ij. D9 zakooczeniu rozbudowv 0 II etap i PrLystosowllna do 
obslucl DOWO powstalej 'ied kaoalizacvjoej, It taki.e prcvsltvch odcinkOw ,ied toslala oddaaa do 
eksploatacji 28 w17.cSnia 2020 r. 

Oczyszczalnia w Nowvm Mieicie obslu2uje wylacznie agJomeracje Nowe Miasto 

Ocz 7.czaloia sciek6w w No m Mimie funke 'oau 'e w 0 sreiB 0 dec Starns PloDski 
o zoaku .6341.59.2014 z dnia 10.10.2014 r ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego os 
odprowadzanie iciek6w oczvszezonnb do rzeki Sony, fQzwolenle to wydano z terminem 
obowiazywania do dnia 10.10.2024 r. 

V. System gospodarki i ciekowej . 

I . Srednia6) dobowa Hose sciek6w komunalnycb powstajllcycb na terenie aglomeracji. 

Srednio dobowa ilosc sciek6w komunalnych powstajfJcyc h na (erenie aglomeracji [m l/d] : 

·aktualna: 263,51 m3/d 

w (ym 256,44 m)/d sciek6w bylowych i 7,07 mJ/d Sciekow prLemyslowych 

.przewidywana' ) po realizacji zamierzeli inwest)'cyjnych do 2027 T. : 282,38 m)/d w lym 275.3 1 mJ/d 
sciek6w bytowych i 7,07 mJ/d ~ciek6w przemyslowych 

2. Sklad jakoseiowy kiek6w powstajllcycb na terenie aglom eracji. 

Sklad jakosciowy $ciek6wS) surowych (dQtyczy wszystk ich scjek6w doQlywajacych i dowozonychl: 

I. 8ZT5 [mg02l1] - 549,0 

2. ChZTCh, [mg02l1] - I 069,7 

3. Zaw iesi na og61na [mgll]- 572,4 

4. Azol ogolny [mgNII] - 104,9 

5. FosfoT ogolny [mgPIIJ -17,4 

Sktad jakosciowy $c_iekow oczvszczonych, na podstawie pozwolenia wodnoprawnegQ i min. procentu 
redukcji'l .;. 

I. BZT5 [mg02/I] - 25; 95,4'Y. 

2. ChZTCh, [m g02l1] - \25 ; 88,3% 

3. Zaw iesina og61na [mgll] - 3(1 j 94,8% 

4. Azol og61ny [mgN/l] - nie dotyczy 

5. Fosfor ogolny (mg P/ I] - nie dotyczy 

Z uwagi na oddanie do ekspJoalacji w doiu 28 wrzesnia 2020 r. ocZ)'szczalni w Nowym MieScie po " 
etapie rozbudowy (docelowym) polcgaj(!cym ns dostosowaniu j ej do przyj~cia sciek6w z kanalizacj i 
zbiorczej Gmina nie posiada obecnie wyni kow badan sciek6w oczyszczonych. Powytszy sklad jakosciowy 
sciekow surowych i oclYszczonych wnioskowac mot na jedynie na podstawie opisu lechnicznego 
z dokumentacji projektowej oraz pozwoienia wodnoprawnego na odprowadzanie sciek6w oczyszczonych 
dla oczyszczalni, wydanym decyzj !J Starosty Plonskiego 0 znaku RS.6341.59.2014 z dnia 10.10.2014 r .. 
Zgodnie Z obow i,,zujllcym pozwoleniem najwyisze dopuszczalne wartosci wskaznik6w zanieczysl::czen 
wodprowadzonych musz.q bye zgone z RozporaJdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi 
Sr6dl!Jdowej z dn ia 12 lipca 20 19 r. w sprawie subslancji szczeg61nie szkodliwych dla srodowiska wodnego 
oraz warunk6w, jakie nalety spem i¢: prLy wprowadzaniu do woo lub do ziem i sciek6w, a takte prq 
odprowadzaniu wOd opadowych lub Toztopowych do w6d IUb do uTUJdzen wodnych i wynosi¢:: 

I. BZT5 [mg02l1] - 25 

61Srednia dobows obliczona na podstawie danycn literaturowych, z uwagi na kr611d okres funkcjonowania oczyszczalni (2 
tygodnie) w momenciespornJdzania analizy 

7)Wanosc przewidywana dla obecnej liczby mieszkaric6w, z rzeczywisto~ci mote ona odbiegac w wyniku zacho~cych 

proces6w demograficznych i urbanizacyjnych. 
slNa pods(awie opisu technologicznego dla zreal izowanego (11 )etapu docelowego budowy oczyszezalni 
'I)WanoSc; podane na podslawie obliczen w opisie technologicznym dla budowy oczysZCZ31ni (I I etap). 
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2. ChZTChr [mg02/I] - 125 

3. Zawiesina og6Jna [mglll- 3S 

Zgodnie Z obow iC}Zujqcym pozwoleniem wodnoprawny m dJa oczyszcza lni w Nowym Miclcie w okresie 
do 3 miesi~cy od doi a rozruchu (oddania do eksploatacji tj. do 28.12.2020 r. maksyma lne st~fenie 

wskafni k6w zanieczyszczen wodprowadzanych sciekach oczyszczonych moze bye wyzsze 0 50% nit 
ustalone w ww. Rozpol"Ujdzeniu omz pozwoleniu. 

3. Przepustowo~c istniejllcej oezyszczalni §ciekliw. 


PrzepuslowOSC srednio dobowa: 4021m1/dl 


Przepustowosc maksymalna dobowa: SOO ImJ/dl 


Projeklowe RL M oczyszczal ni: 3 687 RLM 


4. Hose i sktad jako§ctowy Sciek6w przemyslowycb odprowadz.anycb pnn llIklady do systemu 
kanaUzacji zbiorczej. 

Srednio dobowa ilost ~iek6w prLemys!owych powstahcych 'O) na lereo ie aglorneracji: 7,07 [m3/d] 

Sklad iakokiowy $dek6w pnemyslowvch: 

Z uwagi oa nowo oddanll do eksploatacj i siec kanalizacyjn~ i fozbudowao~ oczyszczalniy sciek6w, 
a takIe niewys(~powanie zoacZl/cych zaklad6w przemystowych na {erenie ag]omeracj i, przyj muje si~. :2:e 
sk lad jakokiowy ~iek6w przemyslowych jest zbliiony do skladu k iek6w komunalnych. W ciflgu 
dotychczasowego, k.r6tkiego okresu fun kcjonowani a sieci kana lizacyjnej oraz rozbudowanej oczyszcza lni 
~iek6w oie przeprowadzono szczegrnowych badan labora\oryjnych jakoSci dostarczanych ~cick6w. Wed\ug 
obliczen w opis ie technicznym dla projektu budowy oczyszczalni kiekow w Nowym Miekie, sklad 
jakoSciowy ~ciek6w przemystowych byl nast~puj~cy: 

'Scieki d owoione z uslug (przed powslani em sied kanalizacyj nej , z terenu calej G miny) 

I. BZT5 [mg02n] - 700 

2. ChZTChr [mg02/1] - 1500 

3. Zawiesina ogoloa (mg/I] - 700 

4 . Azot og61ny [mgN/I] - 100 

5. Fosfor og6]oy (mgP!I] - 20 


'Scicki S8nitarne (bytowe i przemyslowe po powslaniu sieci kanalizacyjnej) 


I . BZT5 [mg02/I]- 545,5 

2. ChZTCh, [mg02II]-IOOO 

3. Zaw iesina ogolna (mg/I] - SOO 


4_ Azol og610y (mgN/ I] - 100 


5. Fosfor og61ny [mgP/I] - 16.4 

S. 	Uzasadnienie okreslonej RLM aglomeracji. 

R6wnowaina liczba mieszkancow aglomeracj i (R LM) d is aglomeracj i Nowe Miasto wynosi 2 470 RLM 

iobejmuje: 

a) 1 360 RLM Slalych mieszkailc6w aglomeracj i omz osoby czasowo przebywajl)ce na terenie aglomeracji 
korzystajllcych z istniejlJcej sied kanalizacyj oej. 

b) 3 	RLM pochodzlJce ad mieszkanc6w korzystajlJcych z indywidual nych system6w oczyszczaoia Sciek6w, 
nieplanowanych do podlIJczenia do sieci kanali zacyjnej do 2027 f. oraz ni ewylflczonych z terenu 
aglomeracji, 

10)Nie uwzgJ¢niono Sciekow przemyslowych ad przedsi~biors(Wa Barlon Sp. zoo o. w Nowym Mi~cie Folwarku z uwagi 
na posiadan ie przez 1~ fi rm~ obiegu zamk.1"1i~lego scickow przemyslowych. Scicki bytowe z przeds i~biorslwa wliczono 
jako RLM mieszkafJc6w. 
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c) 0 RLM pochod:t4ce od mieszkaticow korzystajllcych ze zbiomik6w bezodplywowych (szamb) 

d) 	I 001 RLM stalyc" mieszkaflc6w aglomeracji oraz osOb czasowo przebywaj.,cych na lerenie aglomeracj i, 
klarzy b~~ korzysta li z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, 

e) 90 RLM pocho&.,cych od przemystu odprowadzajlicego scieki do istniej4ccj sieci kanaJizacyjnej 
wyliczonych zgOOnie z art. 86 USI. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo woelne. 

f) 16 RLM - pochodz.4cych od przemystu. kt6ry ~dzie podlliczony do planowanej sieci kanaliucyjnej 
wyliczonych zgodnie z art. 86 USl. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

6. rlo~t kiekow powstajllC)'ch oa terenie aglomeracji nieobj~tych systemem kanalizacji zbiorczej, 
gdzie zastosowano systemy indywidualne alba planuje si~ zaslo50wanie systemow iodywidualnycb lub 
innycb rozwhp:an npewniaj4cych taki sam poziom oChrony ~rodowiska jak w przypadku system6w 
kanalizacji zbiorczej . 

Ilose Sciek6w powstajllcych w aglomeracji, nieodprowadzanych siecill kanalizacji zbiorczej : 

· stan aktualny: 104,84 m3/d 

·S13n przewidywany po realizacji zamierzen inwestycyjnych do 2027 r. : 0 mJ/d 

VI. 	Strel)' ochronne uj~ wOOy, zawierajlJce oznaczenie akt6w prawa miejscowego lub dec)'zji 
ustanawiajllcycb te strery or81 zakazy, nakazy i ogranicullia obowi1tzujltce na tych tereoacb. 

Na terenie aglomeracji Nowe Miasto wystypuje strefa ochronna ujycia wod)' Nowe Miasto (pozwotenie 
wodnoprawne na pob6r w6d z dni a 28.09.20 J6 r., znak RS .6341.7 J.20 16, wydane przez Starosly 
Plonsk.iego). obejmujl)ca wy1llcznie teren ochron), bezpo~redniej . Slrefa ta zostala ustanowiona decyzjq 
Dyrektora Zarzlldu Ziewni w Ciechanowie POW WOOy Polskie z dnia 18.05.2020 r., znak 
WA.ZUZ. 1.4 100.1 5.2.20 19. KK i obejmuje wielobok w (onnie ogrodzonego terenu dz ialek 
ewidencyjnych or 836 oraz 837 w Nowym Miescie. 

Dla ustanowionego terenu ochronnego obowilJzujll wszystkie zakazy i nakazy wymienione 
wart. 127 oraz art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 20 17 T. Prawo Wodne (I.j. Dz.U.2020. poz. 310). 

VII. 	Obsz.ary ocbronne zbiornikow w6d ~rOdhtdowych zawierajllce ozoaczenie akt6w prawa 
miejscowego ustaoawiajltc),cb te obszary oraz zakazy, oakazy i ograniczenia obowiltXujllce oa tych 
obszarach. 

Na tereni e aglomeracji brak takich obszar6w. 

VJlI . Form), ocbrony przyrody, 0 kt6rycb mowa wart 6 ustawy z doia 16 kwietnia 2004 r. oocbrooie 
przyrody, zawieraj4ce nazw~ formy ochrony pnyrody oraz tytul i miejsce ogloszenla aktu prawnego 
tworz4cego, ustanawiahcego albo wyznacz.ajllcego rorm~ ochrony przyrody oraz iorormacje 
o obszarach majllcych znaczenie dis Wspolnoty znajdujlJcycb si~ oa Ii~cie., 0 kt6rej mowa 
wart. 27 usL 1 tej ustawy. 

W obrybie wyznaczanej aglomeracji nie znajdujl) siy formy ochrony przyrody wymienione w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r . 0 ochronie przyrody. 

Cy 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy Prawo wodne z dnia 201ipea 2017 T. (t.j. Dz. U. 
2020 paz. 310 z pain.zm.) aglomeracj~ wyznacza. w drodze uchwaty b¢qcej aktem prawa mieJscowego, 
odpowiednia rada gminy. 

Aglomeracja Nowe Miasto zostala wyznaczooa na podstawie uchwaly nr 13112 Sejmiku Wojew6dztwa 
Mazowiockiego z dnia 6 IUlego 2012 r. w sprawie likwidaeji dotyehezasowej aglomeracji Nowe Miaslo omz 
wyznaczenia nowej ag lomeracji Nowe Miaslo (Oz. U. Woj. Maz. 2012, poz.135). Zgodnie 
z art. 565 us!. 2 ustawy Prawo wodne ww. akt prawa miejscowego zachowuje moe nie dtut.ej nit do dnia 
31 grudnia 2020 r. i mog" bye zmieniane. 

W wyniku przeprowadzonego przez Wojla Gminy Nowe Miaslo przeglIJdu obszar6w i granie aglomeracji 
stw ierdzono, t.e ze wzgl~du oa rozwoj skanalizowania terenu Ominy omz zmian~ liczby mieszkatic6w 
aglomeracji zachodzi potrzeba zaktualizowania granie i obszaru aglomeracji, a takte rzeczywistej liczby 
RLM ns lerenie aglomeracji. 

Aglomeracja Nowe Miasto zostala wyznacz.ona na obszarL.e Gminy Nowe Miasto. wjej sklad wchodzet 
wskazane w zalflczniku graficznym do uehwaty cz~ci miejscowosci Nowe Miasto oraz Nowe Miaslo 
Folwark. 

Za podstaw~ wyznaczenia obszaru i granie aglomeracji. przyj~lo dokumenty, 0 kt6rych mows w § 
3 ust. 1 rozporz<Jdzenia Mini stra Oospodarki Morsldej i t.eglugi SrOdI"dowej z dnia 27 lipea 2018 r. 
w sprawie sposobu wyznaczania obszarow i granic aglomeracji tj .: 

a)Sludium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Prz.eslrzennego Ominy Nowe Miaslo ·uchwala 

Nr t 81fXXlxnO 17 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowati 
i kierun.k6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miaslo. 

b)M iejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

l.Zmiana miejscowego planu og61nego zagospodarowania przestrzennego gmi ny Nowe Miaslo 
w miejscowoseiach : Aleksandria, Gawt6wek, Grabie, Gucin, Henrykowo Kadlub6wka, Kubice, Miszewo 
B, Miszewo Wielkie, Modzele· Bartlomieje, Nowe Miasto, Nowe Miaslo Folwark, Nowosi6tki, PopielZyn 
Dolny, Salomonka, Szezawin. Wladyslawowo. W61ka SZCZ3winska, Zasonie. Zawady B., Zawady Stare 
i iol~dowo uchwalona przez Rady Gmi ny Nowe Miasto UchwalIJ Nr 80/)(1/2000 z dnia 29 marca 
2000 roku, opublikowan<J w Dzieoniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazow ieckiego Nr 53,poz.542 z dnia 
22 maja 2000 r 

2.Miejscowy plan zagospodarowania prt.eslrzennego gminy Nowe Miaslo w miejscowoSciach: 
Adamowo, Aleksandria, Anielin, Czamoty, Grabie. Goscimin Wielki, Jurzyn, Jurzynek, Kubice, Latonice, 
Miszewo S, Miszewo Wielkie, Modzele . Bartlomieje, Nowosi6lki , Popieliyn Doloy. Przepitki , 
Salomonka, Szczawin, W61ka Szczawitiska. Zasonie. Zawady B., ZoI¢owo uchwalony przez Rad.,: Gminy 
Nowe Miasto Uchwal<J 92/XIJII2004 z dniaIJ paidziemika 2004 roku, opublikowan<j w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 303 z dnia II grudnia 2004 roku, poz. 8570, 

3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz~ci miejscowo§ci Nowe Miasto z terenami 
otaczajllcymi zbiomik retencyjny uchwalony przez Rad~ Gminy Nowe Miasl0 Uchwall4 Nr 11 9 /XV1!2005 
z dnia 30 marea 2005 roku, opublikowan'! w Dzienniku Urz¢owym Wojew6dzlwa Mazowieekiego 
Nr 130 z doia 5 czerwca 2005 roku, poz. 3982. 

c)Stralegia ROlwOju Gminy - uchwala Nr 6711 Xl20 I5 z dnia 20 li slopada 2015 roku w sprawie przyj~ia 
Strategii Rozwoju Gmioy Nowe Miasto na lata 2015 2024. 

d)Wykaz zamierzen inwestycyjoych w zakresie gospodarki wodno-seiekowej. 

W6jt Gminy Nowe Miaslo pismem z dnia 22 paZd.ziemika 2020 roku zlotyl wniosek 0 uzgodnienie 
nowych granie i obszaru aglomeracji Nowe Miasto, poprlez wt<Jczenie miejscowoSci nieskanalizowanych 
i planowanych do skanalilowania lub ObSZllr6w obecnie skanalizowanyeh, a nie uj~tyeh w obecnej 
aglomeraeji przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrcktora Zar'Zlldu Zlewni 
w Ciechanowie. 

Paftstwowe Oospodarstwo Wodne Wody Polskie DyrekloT Z8f""llldu Ziewni w Ciechanowie 
postanowieniem znak: WA.ZZS.I.417.7.2020.EK wydanym w dniu 19 listopada 2020 roku, sprostowanym 
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w dniu 25 lis(opada 2020 roku, uzgodnil wyznaczenie obszaru i gronic aglomeracji na lereoie gminy Nowe 
Miasto, zgodn ie z projeklem Uchwaly Rad)' Gminy Nowe Miaslo przekazanym przy pismie z doia 
22 paidziemika 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto. 

Wielkosc aglomeracji przekracza 2 000 RLM, a zatern spelnia wymogi okresione wart. 86 us!. 
I ustawy Prawo wodne. 

Wszyslkie wymienione w uchwale nazwy miejscowosci 54 zgodne z wykazem urz~dowych nazw 
miejscowoSci. 

Niniejsza uchwala uSlala gran ice i obszar aglomeracji Nowe Miaslo. 

Uchwala oie narusza obow i4Zk6w Gmin)' w zak.resie odprowadzania i OClyslczania sciek6w 
komunalnych wynikaj!Jcych z przepis6w 0 samorzlj,dzie gminnym. 

Rada Gminy Nowe Miasto podejmuje niniejsZ1\- uchwat~ po uzgodnicniu z Panslwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie Dyreklorem ZaTZ<Jdu Zlewni w Cicchanowie. 
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