
 

 

Uchwała Nr XXXVI/332/2013 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 26 lutego 2013 roku 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego  w sprawie zmiany aglomeracji Otwock 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 43 ust. 2a  

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

o zmianie uchwały Nr 127/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej 

aglomeracji Otwock, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

                 Tadeusz Marton 

  

 
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 W związku z wystąpieniem Burmistrza Miasta Józefowa do Zarządu Województwa 

Mazowieckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/12 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 

Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji, Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie w dniu 5 lutego 2013 r. przedłożył do zaakceptowania przez 

tut. Radę Miejską projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmiany 

aglomeracji Otwock z prośbą o zaakceptowanie. 

 Stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 43 ust. 2a  ustawy z dnia 

18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami), Rada Miejska               

w Karczewie jest organem właściwym do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zamiany aglomeracji Otwock. 

Zmiana Uchwały Nr 127/12 polega na wprowadzeniu do aglomeracji Otwock 

drugiego obiektu (poza OŚ w Otwocku) służącego oczyszczaniu ścieków zlokalizowanego na 

terenie Józefowa. 

 Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami stwierdzono niedociągnięcia                 

w zakresie przestrzegania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.            

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. nr 137 poz. 922 z dnia 

29 lipca 2010 r.) zarówno w części graficznej (główne: niewłaściwa skala mapy i brak 

wyznaczenia granic po zewnętrznych granicach działek budowlanych) jak i w części 

opisowej. Autorzy tekstu pod koniec 2012 roku posługują się danymi zawitymi dla roku 2010. 

Nie ma przy tym dochowania wielu dokumentów merytorycznych związanych z KPOŚ. Nie 

ma rzeczywistych wyliczeń wskaźników koncentracji. Spisy podmiotów prawnych nie są 

tożsame ze stanem rzeczywistym. 

Pomimo oczywistych uchybień w przedłożonym załącznikach do projektu uchwały 

Rada Miejska w Karczewie pozytywnie opiniuje zamiar wyodrębnienia zlewni Józefów                   

w ramach aglomeracji Otwock, a co za tym idzie pozytywnie opiniuje przedłożony projekt 

uchwały w sprawie zmiany aglomeracji Otwock.  




















