
Proiekt I 
z dnia 6 listopada 20~ ~ ISTRZ M IASTA 
Zatwierdzony przez . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 

UCHWAŁA NR ................... . 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki 

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 i poz. 1378) w zw. z art. 87 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 

284, poz. 695, poz. 782, poz. 875 i poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Mińsk Mazowiecki o równoważnej liczbie 

mieszkańców 58 098, położoną na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz gminy 

Mińsk Mazowiecki,z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w mieście 

Mińsk Mazowiecki. 

2. W skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki wchodzą: miasto Mińsk Mazowiecki 

oraz z gminy Mińsk Mazowiecki - części miejscowości: Stojadła, Arynów, 

Królewiec, Wólka Mińska, Karolina, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe 

Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Targówka, Stare Zakole, Budy Barcząckie, 

Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska, Marianka. 

3. Opis aglomeracji Mińsk Mazowiecki stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Obszar i granice aglomeracji Mińsk Mazowiecki, o której mowa w ust. 1, 

określa mapa w skali 1: 10000 stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż z dniem 1 

stycznia 2021 r. 
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Załącznik do uchwały Nr ................... . 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia ....... . ............ 2020 r. 

OPIS AGLOMERACJI MIŃSK MAZOWIECKI 

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk 
Mazowiecki 

Dla miasta Mińsk Mazowiecki 

-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

Uchwała nr XLIV/422/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 

2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki. 

-Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

Data i miejsce publikacji 

Lp. Nazwa planu miejscowego Określenie aktu prawnego uchwały w sprawie 
w sprawie uchwalenia planu uchwalenia planu 

miejscowego 

1 2 3 4 
Uchwała Nr XX/223/04 Rady 

Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
Dzienn ik Urzędowy Woj. 

Miejscowy plan zagospodarowania 19 lipca 2004r. w sprawie 
przestrzennego miasta Mińsk uchwalenia miejscowego planu 

Mazowieckiego Nr 223, poz. 
5975 

Mazowiecki zagospodarowania 
z dnia 3.09.2004 r. 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwała Nr XV/105/07 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 

Zmiana miejscowego planu 
20 grudnia 2007r. w sprawie Dziennik Urzędowy Woj. 

zagospodarowania przestrzennego 
uchwalenia zmiany Mazowieckiego Nr 37, poz. 

miasta Mińsk Mazowiecki 
miejscowego planu 1347 
zagospodarowania z dnia 22.03.2008 r. 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

1. Uchwała Nr XXXVII/310/09 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

Zmiana miejscowego planu 
z dnia 29 grudnia 2009r. w Dziennik Urzędowy Woj. 

zagospodarowania przestrzennego 
sprawie uchwalenia zmiany Mazowieckiego Nr 94, poz. 

miasta Mińsk Mazowiecki 
miejscowego planu 1632 
zagospodarowania z dnia 11.05.2010 r. 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwała Nr XLII/366/10 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 

Zmiana miejscowego planu 
20 września 2010r. w sprawie Dziennik Urzędowy Woj. 

zagospodarowania przestrzennego 
uchwalenia zmiany Mazowieckiego Nr 215, poz. 

miasta Mińsk Mazowiecki 
miejscowego planu 7262 
zagospodarowania z dnia 23.12.2010 r. 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 
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Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mińsk 

Mazowiecki 

Uchwała Nr XLIV/421/10 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
8 listopada 2010r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwała Nr XII/92/11 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 

22 października 2011r. w 
sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwała Nr XVI/139/12 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 

13 lutego 2012r. w sprawie 
uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwala Nr XIX/166/12 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 

29 maja 2012r. w sprawie 
uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwała Nr XXVI/264/13 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
14 stycznia 2013r. w sprawie 

uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwała Nr XLII/412/14 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta Mińsk Mazowiecki 
Uchwała Nr XLV.442.2018 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

-Ramowe studium uwarunkowań i kierunków 
przestrzennego związku metropolitarnego - nie dotyczy. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 215, poz. 

7263 
z dnia 23.12.2010 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 226 poz. 

7092 
z dnia 9.12.2011 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego poz. 1903 z 

dnia 27.02.2012 r. 

Dziennik Urzędowy Woj . 
Mazowieckiego poz. 4617 z 

dnia 8.06.2012 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego poz. 1401 z 

dnia 5.02.2013 r. 

Dziennik Urzędowy Woj . 
Mazowieckiego poz. 6253 z 

dnia 30 czerwca 2014 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego poz. 9935 z 

dnia 19 października 2018 r. 

zagospodarowania 

-Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - nie dotyczy. 

-Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki 

wodnej - nie dotyczy. 
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-Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń 

kanalizacyjnych - nie dotyczy. 

-Programy funkcjonalno-użytkowe - nie dotyczy. 

Dla gminy Mińsk Mazowiecki: 

-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

Uchwała Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXVI/141/09 z dnia 
2009 r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki. 

12 sierpnia 
kierunków 

-Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

Lp. 

1 

1 

2 

Nazwa planu miejscowego 

2 

Miejscowy plan ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mińsk Mazowiecki 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mińsk Mazowiecki - wsi 
Dziękowizna i cz. wsi Anielew, Budy 

Janowskie, Janów, Ignaców 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mińsk Mazowiecki - cz. wsi: 
Budy Barcząckie, Barcząca, Zakole 

Wiktorowo, Stare Zakole 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mińsk Mazowiecki - wsi 
Kolonia Janów i części wsi Osiny, 

Nowe Osiny i Targówka 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi 

Józefów, Grębiszew, Maliszew, Kluki, 
Wólka Iłówiecka, Iłówiec oraz 

Grabina w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Określenie aktu prawnego 
w sprawie uchwalenia planu 

3 

Uchwała Nr III/24/94 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
19 września 1994 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowan ia 
przestrzennego gminy Mińsk 

Mazowiecki 
Uchwała nr XXXII/276/02 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

25 lutego 2002 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany 

miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mińsk 
Mazowiecki - wsi Dziękowizna i 

cz. wsi Anielew, Budy 
Janowskie Janów Ianaców 

Uchwała nr XXXII/277/02 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

25 lutego 2002 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany 

miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mińsk 
Mazowiecki - cz. wsi: Budy 

Barcząckie, Barcząca, Zakole 
Wiktorowo Stare Zakole 
Uchwała nr XXXIII/291/02 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 29 kwietnia 2002 r . w 
sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mińsk 
Mazowiecki - wsi Kolonia Janów 
i części wsi Osiny, Nowe Osiny 

i Taraówka 
Uchwała nr XVIII/261/04 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

27 maja 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego obrębów wsi 
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Data i miejsce publikacji 
uchwały w sprawie 
uchwalenia planu 

miejscowego 
4 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Siedleckiego Nr 11, poz. 
140 z dnia 21 listopada 

1994 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 118, poz. 
2659 z dnia 7 maja 2002 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 118, poz. 
2660 z dnia 7 maja 2002 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 163, poz. 

3593 z dnia 22 czerwca 
2002 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 181, poz. 
4699 z dnia 22 lipca 2004 r. 
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Józefów, Grębiszew, Maliszew, 
Kluki, Wólka Iłówiecka, Iłówiec 
oraz Grabina w Gminie Mińsk 

Mazowiecki 
Uchwała nr XVIII/262/04 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy planu zagospodarowania 
27 maja 2004 r. w sprawie 

przestrzennego obrębów wsi miejscowego planu 
Dziennik Urzędowy Woj. zagospodarowania 3 Cielechowizna, Chochół, Huta 

przestrzennego obrębów wsi Mazowieckiego Nr 181, poz. 
Mińska, Marianka, Tartak, Prusy oraz 

Cielechowizna, Chochół, Huta 4700 z dnia 22 lipca 2004 r. 
Gliniak w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Mińska, Marianka, Tartak, 
Prusy oraz Gliniak w Gminie 

Mińsk Mazowiecki 
Uchwała nr XX/405/04 Rady 

Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 
16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

Dziennik Urzędowy Woj. 
przestrzennego obrębów wsi Stara 

miejscowego planu 
Mazowieckiego Nr 256, poz. 4 zagospodarowania 

Niedziałka i Niedziałka Druga w 
przestrzennego obrębów wsi 

6936 z dnia 12 października 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

Stara Niedziałka i Niedziałka 2004 r. 

Druga w Gminie Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwała nr XX/406/04 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 16 sierpnia 2004 r. w sprawie Dziennik Urzędowy Woj. 

5 
przestrzennego obrębów wsi Arynów miejscowego planu Mazowieckiego Nr 256, poz. 

i Królewiec w Gminie Mińsk zagospodarowania 6937 z dnia 12 października 
Mazowiecki przestrzennego obrębów wsi 2004 r. 

Arynów i Królewiec w Gminie 
Mińsk Mazowiecki 

Uchwała nr XX/407/04 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 16 sierpnia 2004 r. w sprawie Dziennik Urzędowy Woj . 

6 przestrzennego obrębów wsi miejscowego planu Mazowieckiego Nr 256, poz. 
Zamienie, Podrudzie w Gminie Mińsk zagospodarowania 6938 z dnia 12 października 

Mazowiecki przestrzennego obrębów wsi 2004 r. 
Zamienie, Podrudzie w Gminie 

Mińsk Mazowiecki 
Uchwala nr XX/408/04 Rady 

Miejscowy plan zagospodarowania 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

przestrzennego gminy Mińsk 
16 sierpnia 2004 r. w sprawie Dziennik Urzędowy Woj. 

7 Mazowiecki obrębów wsi Karolina, 
miejscowego planu Mazowieckiego Nr 256, poz. 

Wólka Mińska w Gminie Mińsk zagospodarowania 6939 z dnia 12 października 

Mazowiecki przestrzennego obrębów wsi 2004 r. 
Karolina, Wólka Mińska w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

Uchwała nr XXI/418/04 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 
18 listopada 2004 r. w sprawie 

Dziennik Urzędowy Woj. 
przestrzennego obrębów wsi Stara 

miejscowego planu 
Mazowieckiego Nr 301, poz . 8 zagospodarowania Niedziałka i Niedziałka Druga - ETAP 

przestrzennego obrębów wsi 
8409 z dnia 9 grudnia 2004 

II w Gminie Mińsk Mazowiecki 
Stara Niedziałka i Niedziałka r. 

Druga - ETAP II w Gminie 
Mińsk Mazowiecki 

Uchwała nr XXXI/481/05 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 16 listopada 2005 r. w sprawie 
Dziennik Urzędowy Woj. 

przestrzennego gminy Mińsk 
zatwierdzenia miejscowego 

Mazowieckiego Nr 263, poz. 9 
Mazowiecki w części wsi Nowe Osiny 

planu zagospodarowania 
8624 z dnia 1 grudnia 2005 przestrzennego gminy Mińsk dla działek nr 326/8, 326/9, 326/10 

Mazowiecki w części wsi Nowe r. 

Osiny dla działek nr 326/8, 
326/9 326/10 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mińsk 

Mazowiecki w części wsi Gliniak -
poszerzenie ul. Chochołowskiej 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mińsk 

Mazowiecki w części wsi Gliniak -
połączenie ul. Siennickiej i ul. 

Langiewicza 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości 

Stojadla w Gminie Mińsk Mazowiecki 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Mińsk 

Mazowiecki obejmujący etap „Al" -
tereny położone w miejscowościach: 

Gamratka, Podrudzie, Zamienie, 
Maliszew, Prusy, Kluki, Iłówiec, 

Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Mińsk 

Mazowiecki obejmujący etap „A3" -
tereny położone w miejscowościach: 

Mikanów, Stare Zakole, Zakole 
Wiktorowo 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Mińsk 

Mazowiecki obejmujący etap ,,A5.1" 
- tereny znajdujące się w 
miejscowości Królewiec 

Uchwala nr XXXIX/539/06 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mińsk 
Mazowiecki w części wsi Gliniak 

-poszerzenie ul. 
Chocholowskiei 

Uchwala nr XXXIX/540/06 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mińsk 
Mazowiecki w części wsi Gliniak 
-połączenie ul. Siennickiej i ul. 

Lanqiewicza 
Uchwala nr XXXVII/195/2010 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 20 sierpnia 2010 r. w 

sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospoda ro wania 
przestrzennego dla 

miejscowości Stojadla w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 
Uchwała nr XXXVII/265/17 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 28 października 2017 r. 
w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy 

Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „Al" -

tereny położone w 
miejscowościach: Gam ratka, 

Podrudzie, Zamienie, Maliszew, 
Prusy, Kluki, Iłówiec, Wólka 
Iłówiecka Grabina Chmielew 
Uchwała nr V.52.19 Rady 

Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
21 marca 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy 
Mińsk Mazowiecki 

obejmującego etap „A3" -
tereny położone w 

miejscowościach: Mikanów, 
Stare Zakole, Zakole 

Wiktorowo 
Uchwała nr X.88.19 Rady 

Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
22 sierpnia 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy 
Mińsk Mazowiecki 

obejmującego etap „A5.1" -
tereny znajdujące się w 
mieiscowości Królewiec 
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Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 254, poz . 
9087 z dnia 9 grudnia 2006 

r. 

Dziennik Urzędowy Woj . 
Mazowieckiego Nr 254, poz. 
9088 z dnia 9 grudnia 2006 

r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego Nr 171, poz. 
4302 z dnia 1 października 

2010 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego poz. 9039 z 

dnia 10 października 2017 r . 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego poz. 6036 z 

dnia 8 maja 2019 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Mazowieckiego poz. 11761 z 
dnia 11 października 2019 r. 
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Uchwala nr X.S9.19 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
22 sierpnia 2019 r. w sprawie 

Miejscowy plan zagospodarowania miejscowego planu 
przestrzennego dla gmlny Mińsk zagospodarowania Dziennik Urzędowy Woj. 

16 Mazowiecki obejmujący etap ,,AS.2" przestrzennego dla gminy Mazowieckiego poz. 11762 z 
- tereny znajdujące się w Mińsk Mazowiecki dnia 2019-10-11 

miejscowości Arynów pn. ,,Węzeł" obejmującego etap 11A5.2" -
tereny znajdujące się w 
miejscowości Arynów pn. 

11Weze/" 
Uchwała nr XI.99.19 Rady 

Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 
26 września 2019 r. w sprawie 

przestrzennego dla gminy Mińsk 
miejscowego planu 

Dziennik Urzędowy Woj. 
zagospodarowania 

17 Mazowiecki obejmujący etap ,,AS.3" 
przestrzennego dla gminy Mazowieckiego poz. 13225 z 

- tereny znajdujące się w 
Mińsk Mazowiecki obejmujący 

dnia 20 listopada 2019 r. 
miejscowości Arynów pn. ,,Za torami" 

etap ,,AS .3" - tereny znajdujące 
się w miejscowości Arynów pn. 

11 Za torami" 
Uchwała nr XV .141. 2020 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 
27 lutego 2020 r. w sprawie 

przestrzennego dla gminy Mińsk 
miejscowego planu 

Dziennik Urzędowy Woj. 
zagospodarowania 

18 Mazowiecki obejmujący etap ,,A4" -
przestrzennego dla gminy 

Mazowieckiego poz. 6362 z 
tereny położone w miejscowościach: dnia 5 czerwca 2020 r. 

Karolina i Wólka Mińska 
Mińsk Mazowiecki obejmujący 
etap ,,A4" - tereny położone w 
miejscowościach: Karolina i 

Wólka Mińska 
Uchwala nr XV.143.2020 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

Miejscowy plan zagospodarowania 27 lutego 2020 r. w sprawie 
przestrzennego dla gminy Mińsk miejscowego planu Dziennik Urzędowy Woj. 

19 Mazowiecki obejmujący etap „AS" - zagospodarowania Mazowieckiego poz. 6363 z 
tereny znajdujące się w miejscowości przestrzennego dla gminy dnia 5 czerwca 2020 r. 

Targówka Mińsk Mazowiecki obejmujący 
etap ,,AS" - tereny znajdujące 
siew mieiscowości Targówka 

-Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego związku metropolitarnego - nie dotyczy. 

-Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - nie dotyczy. 

-Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki 

wodnej - nie dotyczy. 

-Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych - nie dotyczy. 

-Programy funkcjonalno-użytkowe - nie dotyczy. 

2. Informacja o aktualnej uchwale wyznaczającej aglomerację Mińsk 
Mazowiecki 

Uchwałą nr 200/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 wrzesnia 

2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. 

poz. 10764), wyznaczono aktualnie obowiązującą aglomerację Mińsk Mazowiecki. 
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Wyznaczona aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców 57 722 położona 

jest na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i gminy Mińsk Mazowiecki. Niniejsza 

uchwała na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i poz. 1378) traci moc z 

dniem 31 grudnia 2020 r. 

3. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub 
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców 
aglomeracji, liczbie cosób czasowo przebywających w aglomeracji oraz 
przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub 
planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków. 

a.Informacja o rodzaju sieci 

rodzaj sieci 
długość [km] 

razem 
istniejąca planowana 

Sanitarna orawitacvina 202 9 7 09 209 99 
Sanitarna tłoczna 21,67 5,39 27 06 

SUMA 224,57 12,48 237,05 

b.Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i 

przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do 
budowy 

osoby przebywające przemysł 

stali mieszkańcy [1 os = 1 czasowo [RLM 

miejscowoś 
mieszkańc RLM] [1 łóżko nocleg. - obliczona z 

y = 1 RLMl ładunkul 
ć aglomerac sieć sieć sieć sieć sieć sieć 

ji istniejąc planowan istniejąc planowan istniejąc planowan 
a a a a a a 

miasto Mińsk 39 193 39 123 70 545 o 11 205 o 
Mazowiecki 

gmina Mińsk 
7 143 6 071 1072 90 o o o 

Mazowiecki 

RAZEM 46 336 45 194 1142 535 o 11 205 o 

c.Wskaźnik koncentracji 

Obszary o wskaźniku min. 120 osób na Obszary o wskaźniku min. 90 osób na 1 
1 km sieci km sieci 

mieszkańc osoby sieć mieszkańcy osoby sieć 

miejscowoś y przebywając planowan [1 os= przebywając planowana 

ć [1 os= 1 e czasowo a 1 RLM] e czasowo [km] 
RLM] [1 łóżko [km] [1 łóżko 

nocleg. = 1 nocleg.= 1 
RLM] RLM] 

a b C d e f 

miasto Mińsk 70 o 0,58 o o o 
Mazowiecki 

gmina Mińsk o o o 1 062 o 11,9 
Mazowiecki 

RAZEM 70 o o 1 072 o 11,9 
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Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 90 osób na 1 km 

planowanej do budowy sieci = 90,08 osób na 1 km sieci 

Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 120 osób na 1 km 

planowanej do budowy sieci = 120,7 osób na 1 km sieci 

4. 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: Mińsk Mazowiecki 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Aureliusza Chróścielewskiego 

1B,05-300 Mińsk Mazowiecki (telefon, e-mail, fax): tel. (25) 759 39 19 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych z 

oczyszczalni ścieków do rzeki Srebrnej: decyzja Starosty Mińskiego z dnia 

09.10.2020 r., znak WS.6341.125.2015 - zmieniona decyzją Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 

28.08.2018 r., znak WA.ZUZ.6.421.281.2018.AZ. Pozwolenie wodnoprawne 

obowiązuje od dnia 01.12 .2015 r. do dnia 30.11.2025 r. 

Przepustowość oczyszczalni wg pozwolenia wodnoprawnego: 

- średnia [m3 na dobę]: 11500 m3 na dobę 

- maksymalna godzinowa [m 3/h]: 1200 m3 /h 

- maksymalna roczna [m3 na rok]: 4197500 m3 na rok 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 66 500 RLM i Qśrd= 10500 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym: 

- nazwa odbiornika: rzeka Srebrna, zlewnia rzeki Mienia 

- kilometraż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 3+ 180 

- współrzędne geograficzne wylotu: E: 21°53'21" N: 52°16'41" 

Wartości wskaźników zanieczvszczeń ścieków surowvch 
Wartość 

Wskaźnik (za I kw. 2020 z pomiarów Uwagi 
średn iodobowvch) 

1 2 3 
BZT5 [mgO;Jdm 3] 466,7 

ChZTcr [mgO;Jdm 3] 971,2 

zawiesina ogólna [mg/dm3 ] 366,7 

fosfor ogólny [mgP/dm3] 11,8 

azot ogólny [mgN/dm3] 100,3 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

Wskaźnik 
I Wartość lub % redukcji zgodnie z I Wartość (za I kw.2020 roku z 

pozwoleniem wodnoprawnym pomiarów średniodobowych) 
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BZT~ rmqO:z/dm 37 25 8,3 
ChZTc, rmgO:Jdm3] 125 50 37 
zawiesina oqólna rmq/dm37 35 8,22 
fosfor oqólny rmqP/dm3 l 2 074 
azot oaólny rmqN/dm3l 15 11 9 

Typ oczyszczalni ścieków: PUB2 oczyszczalnia biologiczna z 
podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P) spełniająca 
standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji< 100 OOO RLM. 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, 

rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków: na oczyszczalni w Mińsku 

Mazowieckim aktualnie prowadzona jest modernizacja pn. ,,Kompleksowe 

rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku 

Mazowieckim". Planowy termin zakończenia inwestycji 20 .02.2022 roku. 

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej: 

a.Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych 
powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie 
jakościowym 

W aglomeracji Mińsk Mazowiecki średnio na dobę powstaje 7 830,00 m3 

ścieków komunalnych. 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji Mińsk Mazowiecki ( na 
oodstawie pomiarów średniodobowej za I kwartał 2020) 

Wskaźnik Wartość uwagi 
(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO:z/dm3] 423 

ChZTc, [mgO2/dm3] 862 

zawiesina ogólna [mg/dm 3] 278 

fosfor ogólny [mgP/dm3 ] -

azot ogólny [mgN/dm3] -

pH 8 

b.Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3 

na dobę 

W aglomeracji Mińsk Mazowiecki istnieje oczyszczalnia ścieków zlokalizowana 

w Mińsku Mazowieckim o średniej przepustowości 11 500 m3 na dobę. 

c.Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej 

Ilość ścieków przemysłowych I (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych 
do kanalizacj i [m3/d]: 784,1 m3 /d 

Wskaźnik Wartość wskaźn i ka zanieczyszczeń 
Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciaqu doby fq/dl 

1 2 3 
BZTs rmqQ7/ll 857 4 672 287 

ChZTc, rmaOJ/11 2589 1 955 057 
Zawiesina oqólna fmq/17 329 248 441 

Fosfor ogólny rmgP/17 7,52 5 679 
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Azot ogólny [mgN/1] 49,89 37 674 

d.Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji 
zbiorczej jest planowane 

W aglomeracji Mińsk Mazowiecki nie planuje się podłączenia zakładów do 
systemu kanalizacji zbiorczej. 

e.Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

RLM mieszkańców - 46 336 

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji - 535 

RLM z przemysłu - 11 205 

RLM mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, 
korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) - 22 

RLM aglomeracji Mińsk Mazowiecki - 58 098 RLM 

Procent skanalizowania aglomeracji Mińsk Mazowiecki wynosi rv 98% 

f.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 

Łącznie liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie 
aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), 

nieplanowanych do podłączenia do sieci wynosi łącznie 22 RLM generujących 

ścieki w ilości około 4,6 m3/d. 

6. 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. 

a.Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 29 marca 2019 roku, znak 
WA.ZUZ.6.4100.9.2019.TW, ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla 
ujęcia wód podziemnych składającego się z pięciu studni nr lb, IV, V, 2 i 1, 
zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów gminy Mińsk 
Mazowiecki, obręb Stojadła, numerami 1121/2, 1122/2, 1123/::3, obręb Chochół 
numerami 164/4, 164/6, 133/1 oraz na działkach oznaczonych w ewidencji 
gruntów miasta Mińsk Mazowiecki numerami 7003/7, 7003/10, 7716 - Strefa 
ochrony bezpośredniej dla studni nr lb posiada kształt czworokąta o długości 
boków 19 m, 21 m, 17 m, 22 m oraz powierzchnię 400 m2 zlokalizowana jest na 
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terenie działek nr 1121/2, 1122/2, 1123/3, obręb Stojadła, gm. Mińsk 

Mazowiecki. Strefa ochrony bezpośredniej dla studni nr IV posiada kształt 

czworokąta o bokach długości 20 m, 20 m, 18 m, 24 m, oraz powierzchnię 420 
m2, zlokalizowana jest na terenie działek nr 7003/3, 7003/10, 7003/7 obręb 
Mińsk Mazowiecki, gm. Miasto Mińsk Mazowiecki. Strefa ochrony bezpośredniej 
dla studni nr V posiada kształt pięciokąta o długości boków 23 m, 2 m, 20 m, 25 
m, 20 m oraz powierzchnię 540 m2, zlokalizowana jest na terenie działek nr 
7716 i 7095/1 obręb Mińsk Mazowiecki, gm. Miasto Mińsk Mazowiecki. Strefa 
ochrony bezpośredniej dla studni nr 2 posiada kształt nieregularny o długości 
boków 13 m, 12 m, 7 m, 47 m, 9 m, 59 m oraz powierzchnię 900 m2, 

zlokalizowana jest na terenie działek nr 164/4 i 164/6 obręb Chochół, gm. Mińsk 
Mazowiecki. Strefa ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 posiada kształt 

czworokąta o długości boków 35 m, 39 m, 36 m, 41 m oraz powierzchnię 1430 
m2, zlokalizowana jest w całości na terenie działki nr 133/1 obręb Chochół, gm. 
Mińsk Mazowiecki. 

b.Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 29 marca 2019 roku, znak 
WA.ZUZ.6.4100.8.2019.TW ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla 
ujęcia wód podziemnych składającego się z czterech studni nr la, 2b, 6b i 8, 
zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Mińsk 
Mazowiecki numerami 2290/5, 3194, 1635/5, 2589/8. Strefa ochrony 
bezpośredniej dla studni nr la posiada kształt kwadratu o długości boku 7 m 
oraz powierzchnię 49 m2 jest w całości zlokalizowana na terenie działki nr 
2290/5 obręb Mińsk Mazowiecki, gm. Miasto Mińsk Mazowiecki. Strefa ochrony 
bezpośredniej dla studni nr 2b posiada kształt nieregularny o bokach długości 30 
m, 19 m, 52 m, 9 m, 17 m, 24 m oraz powierzchnię 970 m2, zlokalizowana jest 
na terenie działek nr 3194 i 1973/7 obręb Mińsk Mazowiecki, gm. Miasto Mińsk 
Mazowiecki. Strefa ochrony bezpośredniej dla studni nr 6b posiada kształt 

sześciokąta o długości boków 4 m, 38 m, 20 m, 33 m, 16 m, 6 m oraz 
powierzchnię 665 m 2, zlokalizowana jest na terenie działki nr 1635/5 obręb 
Mińsk Mazowiecki, gm. Miasto Mińsk Mazowiecki. Strefa ochrony bezpośredniej 
dla studni nr 8 posiada kształt czworokąta o długości boków 30 m, 21 m, 20 m, 
18 m, 21 m oraz powierzchnię 430 m2, zlokalizowana jest w całości na terenie 
działki nr 2589/8 obręb Mińsk Mazowiecki, gm. Miasto Mińsk Mazowiecki. 

c.Decyzja Starosty Mińskiego z dnia 15.05.2013 r., znak WS.6341.68.2013, 
ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych 
składającego się z dwóch studni nr 1 (awaryjnej) i 2 (podstawowej), 
zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów gminy Mińsk 
Mazowiecki, obręb Królewiec, numerami 401 i 402, o promieniu 8 m od krawędzi 
obudowy każdej ze studni. 

ci.Decyzja Starosty Mińskiego z dnia 22.07.2013 r., znak WS.6341.101.2013, 
ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych 
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składającego się z dwóch studni nr 3 (awaryjnej) i 4 (podstawowej), 
zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Mińsk 
Mazowiecki, obręb Janów, numerem 402, o promieniu 8 m od krawędzi obudowy 
każdej ze studni. 

e.Decyzja Starosty Mińskiego z dnia 24.07.2013 r., znak WS.6341.104.2013, 
ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych 
składającego się z dwóch studni nr 1 (awaryjnej) i 2 (podstawowej), 
zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Mińsk 
Mazowiecki, obręb Zamienie, numerem 296/4, o promieniu 8 m od krawędzi 

obudowy każdej ze studni. 

W wyżej opisanych decyzjach określono następujące nakazy i zakazy: 

- nakaz wygrodzenia stref ochrony bezpośredniej oraz ich oznakowania 

- nakaz odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiający 
przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 

- nakaz zagospodarowania terenu zielenią; 

- nakaz ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób 
niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody. 

7. 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 Mińsk Mazowiecki nie ustanowiono żadnego obszaru 
ochronnego zbiorników wód śródlądowych. 

8. 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. 

Aglomeracja Mińsk Mazowiecki w części znajduje się w granicach Mińskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczonego Uchwałą 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). 
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Uzasadnienie 

Uchwałą Nr 200/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 wrzesnia 
2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 
listopada 2017 r. poz. 10764), wyznaczono aktualnie obowiązującą aglomerację 
Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875 i poz. 
1378) akty prawa miejscowego wydane przed 2018 r., w tym również ww. 
uchwała, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

W celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki dnia 5 
października 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Mińsk Mazowiecki a Gminą Mińsk 
Mazowiecki zawarte zostało porozumienie międzygminne dotyczące 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji 
Mińsk Mazowiecki. 

W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ww. ustawy Prawo wodne jeżeli aglomeracja 
obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do 
wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie 
mieszkańców. 

Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być 
wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Zgodnie 
z definicją ustawową aglomeracją jest teren, na którym zaludnienie lub 
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki 

komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do 
końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Równoważna liczba mieszkańców 

przywołana w uchwale to ładunek substancji organicznych biologicznie 
rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego 
zapotrzebowania tlenu (BZTs) w ilości 60 g tlenu na dobę. 

Granice i wielkość aglomeracji Mińsk Mazowiecki wyznaczone zostały w wyniku 
przeprowadzonych analiz ewidencji ludności oraz istniejącego stanu gospodarki 
ściekowej, a także na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Mińsk Mazowiecki i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mińsk 

Mazowiecki i Gminy Mińsk Mazowiecki 

W skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki wchodzą: miasto Mińsk Mazowiecki oraz 
z gminy Mińsk Mazowiecki - części miejscowości: Stojadła, Arynów, Królewiec, 
Wólka Mińska, Karolina, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, 
Kolonia Janów, Targówka, Stare Zakole, Budy Barcząckie, Podrudzie, Zamienie, 
Maliszew, Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska, Marianka. 
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Niniejszą uchwałą ustalono wielkość aglomeracji Mińsk Mazowiecki wynoszącą 
58 098 RLM. Procent skanalizowania aglomeracji Mińsk Mazowiecki wynosi 98%. 
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