UCHWAŁA NR XIX/177/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kałuszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze
zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się aglomerację Kałuszyn położoną w województwie mazowieckim, powiecie mińskim o równoważnej
liczbie mieszkańców 3 154 RLM.
§ 2.
Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Kałuszyn, Olszewice i Patok, objęte systemem zbiorczej
kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Olszewicach. Opis
aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Obszar i granice aglomeracji o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej załącznik nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem nr 123 Wojewody Mazowieckiego z dnia
14 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 238,
poz. 7797).

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogusław Michalczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/177/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2020 r.
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I. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej
w Kałuszynie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn,
Uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w
obszarze A (Dz. Urz. Woj. maz.),
Uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B
(Dz. Urz. Woj. maz.),
Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kałuszyn w obszarze A,
Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kałuszyn w obszarze B,
Uchwała nr XXIV/155/2000 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2000r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kałuszyn,
Uchwała nr XXXVIII/234/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 sierpnia 2002 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kałuszyn,
Uchwała nr XXXVIII/235/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kałuszyn,
Uchwała nr VIII/52/99 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 17 kwietnia 1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kałuszyn teren zabudowy zagrodowej we wsi Olszewice gm. Kałuszyn,
Uchwała nr XXXVIII/233/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 sierpnia 2002r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kałuszyn,
Decyzja Burmistrza Kałuszyna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 14 lutego 2020 r., znak: GPS.6733.15.2019 dla inwestycji polegającej na rozbudowie,
przebudowie i remoncie oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem
terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce ewid. nr 124/2 w Olszewicach.
Decyzja Starosty Mińskiego z dnia 16 września 2020 r., znak: AB.6740.1.13.2020, nr
994/2020, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę obejmujące
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont
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oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni
ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.
II. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację
Aglomeracja Kałuszyn została wyznaczona rozporządzeniem nr 123 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kałuszyn
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 238, poz. 7797). Wyżej wymienioną uchwałą wyznaczono
aglomerację Kałuszyn o równoważnej liczbie mieszkańców 3300, położoną na terenie Gminy
Kałuszyn, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Olszewice.
W skład aglomeracji Kałuszyn weszły następujące miejscowości: Kałuszyn, Olszewice, Patok.
III. 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
1. Informacja o rodzaju sieci
Długość [km]
Rodzaj sieci

Razem

Istniejąca

Planowana

Sanitarna
grawitacyjna

21,6

0,5

22,1

Sanitarna tłoczna

2,3

0

2,3

SUMA

23,9

0,5

24,4

korzystających ze
zbiorników
bezodpływowych

korzystających z
przydomowych
oczyszczalni ścieków

Sieć istniejąca

Sieć planowana

10

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0
0

13
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7

25

0

0

42

0

0

0

0

0

0
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korzystających z
przydomowych
oczyszczalni ścieków

Sieć planowana

7

korzystających ze
zbiorników
bezodpływowych

Sieć istniejąca

Sieć istniejąca

2
778
168
134
3
080

Przemysł [RLM obliczona z ładunku]

korzystających z
przydomowych
oczyszczalni ścieków

RAZEM

2
837
181
136
3
154

Osoby przebywające
czasowe [1 łóżko noclegowe
= 1 RLM]

korzystających ze
zbiorników
bezodpływowych

Olszewice
Patok

Mieszkańcy [1 osoba = 1 RLM]

Sieć planowana

Kałuszyn

Mieszkańcy na pobyt stały i
czasowy aglomeracji

Miejscowość

Sieć sanitarna tłoczna położona jest równolegle do sieci sanitarnej grawitacyjnej.
2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle
obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

Strona 3

W związku ze zmianą granic aglomeracji uchwalanej niniejszą uchwałą, która polegać
będzie na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji w stosunku do aglomeracji uchwalonej
rozporządzeniem nr 123 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 238, poz. 7797) określa
się, że gospodarka ściekowa na terenach, które znajdą się poza obszarem zmienionej
aglomeracji będzie prowadzona za pomocą bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Wskaźnik koncentracji

Miejscowość

Kałuszyn
RAZEM

Obszary o wskaźniku min. 120 osób na 1 Obszary o wskaźniku min. 90 osób na 1
km sieci
km sieci
Osoby
Osoby
przebywające
przebywające
Mieszkańcy
Mieszkańcy
czasowo [1
Sieć
czasowo [1
Sieć
[1 osoba =
[1 osoba =
łóżko
planowana
łóżko
planowana
1 RLM]
1 RLM]
noclegowe =
noclegowe =
1 RLM]
1 RLM]
a
b
c
d
e
f
0
0
0
7
42
0,5
0
0
0
7
42
0,5

Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 90 osób na 1 km
planowanej do budowy sieci = 98 osób na 1 km sieci, i jest wyższy od minimalnego.
Kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% średnim spadku w kierunku istniejącej oczyszczalni
lub strefach ochronnych ujęć wody.
IV. 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: Olszewice
Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Olszewice dz. ewid. 124/3, 03-310 Kałuszyn
Dane kontaktowe:
tel. 661 540 505
e-mail zgk_kaluszyn@post.pl
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska:
decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.46.2020.PN
udzielająca Gminie Kałuszyn pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzanie
oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków w Kałuszynie zlokalizowanej
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na działce nr 124/2 w Olszewicach poprzez istniejący wylot do rzeki Witówka z lokalizacją na
terenie dz. Nr 128, w miejscowości Olszewice.
Przepustowość oczyszczalni:













Średnia [m3/doba]: 500 m3/doba
Maksymalna godzinowa [m3/h]: 60 m3/h
Maksymalna roczna [m3/rok]: 251 850 m3/rok
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 5 000
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/doba]: 223 m3/doba
Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi [m3/doba]: 10 m3/doba z aglomeracji,
do oczyszczalni dowożone są również ścieki spoza aglomeracji, tj. pozostałego
terenu Gminy Kałuszyn w ilości 140 m3/doba
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/doba]: 373 m3/doba
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 84 000 m3/rok z
aglomeracji, 51 100 m3/rok z pozostałego terenu Gminy Kałuszyn
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/doba]: 370 m3/doba
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych 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/rok]: 135 100 m3/rok

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:




nazwa odbiornika: Witkówka
kilometraż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 14 + 350
współrzędne geograficzne wylotu: x: 5785510,7, y: 7555060,4
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik
1
BZT5 [mgO2/dm3]

Wartość (średnioroczna z
pomiarów)
2

uwagi
3

434,0

ChZTCr[mgO2/dm3]

1 178,0

zawiesina ogólna [mg/dm3]

698,0

fosfor ogólny [mgP/dm3]

-

azot ogólny [mgN/dm3]

-

W pozwoleniu wodnoprawnym
nie narzucono konieczności
badania azotu i fosforu

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wskaźnik

Wartość lub % redukcji zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym
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BZT5 [mgO2/dm3]

25

ChZTCr[mgO2/dm3]

125

zawiesina ogólna [mg/dm3]

35

fosfor ogólny [mgP/dm3]

-

azot ogólny [mgN/dm3]

W pozwoleniu wodnoprawnym
nie narzucono konieczności
badania azotu i fosforu

Typ oczyszczalni ścieków: B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów,
spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na rozbudowie, przebudowie i remoncie oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i
zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce ewid. nr 124/2 w
Olszewicach z dnia 14 lutego 2020 r., znak: GPS.6733.15.2019.
Decyzja Starosty Mińskiego z dnia 16 września 2020 r., znak: AB.6740.1.13.2020, nr
994/2020, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę obejmujące
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont
oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni
ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.
V. Informacja o systemie gospodarki ściekowej
1. Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających
na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym
W aglomeracji Kałuszyn powstaje 257 m3 średnio na dobę.
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji
Wartość (średnioroczna z
Wskaźnik
uwagi
pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2/dm3]

434,0

ChZTCr[mgO2/dm3]

1 178,0

zawiesina ogólna [mg/dm3]

698,0

W pozwoleniu
wodnoprawnym nie
3
narzucono
konieczności
azot ogólny [mgN/dm ]
badania azotu i fosforu
2. Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3 na dobę

fosfor ogólny [mgP/dm3]

-

W aglomeracji Kałuszyn istnieje oczyszczalnia w Olszewicach o średniej
przepustowości 500 m3 na dobę. Planowana jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Olszewicach do średniej przepustowości 690 m3 n a dobę.
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3. Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych
odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej
Do systemu kanalizacji zbiorczej nie są podłączone żadne ścieki przemysłowe.
4. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej
jest planowane
W aglomeracji Kałuszyn nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji
zbiorczej.
5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji
RLM mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 3 080
RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji oraz osób czasowo
przebywających w granicach aglomeracji planowanych do połączenia do projektowanej sieci
kanalizacyjnej: 42
RLM przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji lub
planowanego do przyłączenia: 0
RLM mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (ścieki dostarczane
do oczyszczalni taborem asenizacyjnym): 32 (w tym 7 RLM planowanych do przyłączenia do
projektowanej sieci kanalizacyjnej)
RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji korzystających ze
zbiorników bezodpływowych (ścieki dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym): 0
RLM przemysłu korzystającego ze zbiorników bezodpływowych (ścieki dostarczane do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym): 0
RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków: 0
RLM aglomeracji Kałuszyn: 3 154
6. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych
systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne
albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych
rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom
ochrony środowiska
Na terenie aglomeracji Kałuszyn nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej jest 10 m3
ścieków komunalnych na dobę, które pochodzą od 32 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.
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VI. 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
Rozporządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej miejskiego
ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 198, poz.
5562), które określiło następujące zakazy i nakazy:
a) Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
b) Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
 wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
 rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych;
 przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
 stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w dawkach przekraczających normy
i niezgodnie z terminami agrotechnicznymi;
 stosowania środków ochrony roślin, z wyłączeniem środków, do stosowania
w strefach ochronnych ujęć wody dopuszczonych na podstawie przepisów
o ochronie roślin;
 budowy autostrad, dróg ekspresowych oraz torów kolejowych, z wyłączeniem
remontów i modernizacji istniejących dróg i torów kolejowych;
 wykonywania robót melioracyjnych;
 lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
 lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn zm.) oraz rurociągów do ich
transportu;
 lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
 mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
 urządzania parkingów wymagających pozwolenia na budowę, obozowisk oraz
kąpielisk;
 lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, wymagających pozwolenia
wodnoprawnego, z wyłączeniem modernizacji i rozbudowy przedmiotowego ujęcia;
 lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
 wydobywania kopalin;
 wykonywania odwodnień budowlanych, z wyjątkiem prac związanych z budową
infrastruktury technicznej,
c) Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
 odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody;
 zagospodarować teren zielenią;
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 odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń
sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody;
 ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze
urządzeń służących do poboru wody.
VII.
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 Kałuszyn nie ustanowiono żadnego obszaru ochronnego
zbiorników wód śródlądowych.
VIII.
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
Miejscowości Olszewice i Patok (bez drogi krajowej nr 2 w Olszewicach) położone są
w granicach Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach Nr VII/32/77 z dnia 10 czerwca 1977 r. Ostatni
akt prawny regulujący funkcjonowanie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to
rozporządzenie Nr 125/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz.
10882).
Na terenie Olszewic znajduje się użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” ustanowiony
Rozporządzeniem Nr 232 Wojewody Mazowieckiego z dn. 30 lipca 2001 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001r. Nr 167 poz. 2548).
Ponadto w Kałuszynie znajduje się lipa drobnolistna (Tilia cordata), będąca pomnikiem
przyrody, który został ustanowiony Orzeczeniem Nr 69 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 1955 r. o uznaniu za pomnik przyrody.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020
r., poz. 310, ze zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust.
2a ustawy uchylanej, tj. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne zachowują moc nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
W związku z powyższym zaistniała potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały.
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