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UCHWAŁA NR XXVII/339/2020
RADY MIASTA MARKI
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z m.st. Warszawa, miastem
Legionowo, miastem Zielonka, gminą Izabelin, gminą Jabłonna, miastem Ząbki
i gminą Nieporęt w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa
z oczyszczalniami ścieków komunalnych: „Południe” oraz „Czajka”, zlokalizowanymi
w Warszawie, w celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku
z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284,
695, 782, 875 i 1378) Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z m.st. Warszawa, miastem Legionowo,
miastem Zielonka, gminą Izabelin, gminą Jabłonna, miastem Ząbki i gminą Nieporęt
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa z oczyszczalniami ścieków
komunalnych: „Południe” oraz „Czajka”, zlokalizowanymi w Warszawie, w celu realizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Marki
Paweł Pniewski
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Uzasadnienie
Aglomeracja Warszawa została utworzona rozporządzeniem Nr 97 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 5 października 2005r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Warszawa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231, poz. 7565) zmienionym uchwałą Nr 169/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie likwidacji
dotychczasowej aglomeracji Warszawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warszawa.
Celem wyznaczenia aglomeracji Warszawa była realizacja Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), opracowanego przez Ministerstwo
Środowiska i zatwierdzonego przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem aglomeracja Warszawa o równoważnej liczbie
mieszkańców 2 491 811 (RLM), z dwoma oczyszczalniami ścieków w Warszawie,
obejmowała następujące miejscowości w całości lub części:
1) obszar m.st. Warszawa z wyłączeniem Dzielnicy Ursus;
2) obszar gminy Izabelin: Mościska;
3) obszar miasta Legionowo: Legionowo;
4) obszar miasta Marki: Marki;
5) obszar gminy Jabłonna: Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska;
6) obszar miasta Ząbki: Ząbki;
7) obszar miasta Zielonka: Zielonka;
8) obszar gminy Nieporęt: Stanisławów Drugi, część miejscowości Józefów, Wola
Aleksandra, część miejscowości Michałów-Grabina;
9) obszar gminy Stare Babice: część miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, część
miejscowości Blizne Jasińskiego.
Na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Stare Babice w sprawie wyłączenia część
miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, część miejscowości Blizne Jasińskiego
z aglomeracji Warszawa oraz na wniosek gmin: Warszawa, Marki i Nieporęt w sprawie
zmiany granicy aglomeracji oraz ze względu na postanowienia art. 565 ust.2 ustawy
z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378),
zgodnie z którymi dotychczasowa uchwała Sejmiku traci moc z dnia 31.12.2020 r., m. st.
Warszawa jako gmina wiodąca przystąpiło do weryfikacji granic i obszarów aglomeracji
Warszawa. Projektowany zasięg aglomeracji Warszawa przewiduje zmianę obszaru
i granic aglomeracji Warszawa ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej
na terenach, gdzie wskaźnik koncentracji spełnia wymogi aglomeracyjne.
Proponowane zmiany granicy aglomeracji Warszawa wynikają z zasady ustanowionej
w przepisach ustawy Prawo Wodne, mającej na celu łączenie obszarów wyposażonych
w zbiorcze systemy kanalizacyjne, których ścieki dopływają do oczyszczalni znajdującej
się na terenie aglomeracji.
Wyznaczenie nowych granic aglomeracji Warszawa o równoważnej liczbie
mieszkańców 2 514 300, położonej na terenie gmin: m. st. Warszawa, Izabelin, Jabłonna,
Legionowo, Marki, Ząbki, Zielonka, Nieporęt, z oczyszczalniami ścieków komunalnych:
„Południe” oraz „Czajka”, zlokalizowanymi w Warszawie, spełnia wymogi w/w zasady.
W ten sposób w obszarze jednej aglomeracji znajdą się obszary obsługiwane obecnie lub
docelowo przez dwie oczyszczalnie ścieków (Oczyszczalnię Ścieków „Południe” oraz
Oczyszczalnię Ścieków „Czajka”), które są własnością MPWiK w Warszawie S.A.
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Warunkiem umożliwienia Radzie m. st. Warszawy, jako gminie wiodącej, podjęcia
uchwały o wyznaczeniu aglomeracji Warszawa w planowanym kształcie, jest zawarcie
Porozumienia z pozostałymi gminami, których obszary wchodzą w granice aglomeracji.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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