
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do przeglądu obszarów i granic aglomeracji Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U.  z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku  Prawo wodne 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie 

art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, uchwałą Nr XXIII/201/20   Rady Miasta Rawa Mazowiecka   z dnia 

19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzedowy 

Województwa Łódzkiego z 2020 r. poz. 6848) w celu ustalenia czy zachodzi konieczność zmiany 

obszarów i granic aglomeracji. 

2. Punktem wyjścia dla dokonania przeglądu wielkości aglomeracji jest ocena aktualnego stanu jej 

wyposażenia w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wraz     

z gospodarką osadową). 

3. W celu przeglądu dotychczas wyznaczonych granic i obszaru aglomeracji należy przeprowadzić 

analizy biorąc pod uwagę parametry oraz elementy systemu zbierania i oczyszczania ścieków 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r 

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018r. poz. 1586), 

w szczególności w odniesieniu do: 

1) sieci kanalizacyjnej – weryfikacja powinna obejmować zarówno sieć istniejącą w aglomeracji, jak 

i konieczną do wybudowania; przy uwzględnieniu dla planowanych inwestycji wskaźnika 

koncentracji; 

2) oczyszczalni ścieków – weryfikacja powinna potwierdzić czy oczyszczalnia umożliwia osiąganie 

parametrów ścieków oczyszczonych dla całego ładunku generowanego w aglomeracji 

w zależności od wielkości i wydajności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
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ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311); 

3) weryfikacji liczby RLM (równoważnej liczby mieszkańców) aglomeracji. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podję 

 

   

Burmistrz Miastsa Rawa 
Mazowiecka 

 
 

Piotr Irla 
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