
UCHWAŁA NR XXIX/179/2020 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Baranowo. 

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 z późn.zm. ), art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.), a także rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania 

obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu 

Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Warszawie uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wyznacza się aglomerację Baranowo (powiat Ostrołęcki) o równoważnej liczbie mieszkańców 2268  

z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Baranowo. 

 

§ 2. 

Aglomeracja Baranowo obejmuje następujące miejscowości na terenie Gminy Baranowo: Baranowo, 

Budne Sowięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Lipowy Las, Oborczyska, Orzoł, Orzołek. 

§ 3. 

 Opis aglomeracji Baranowo o której mowa w § 1  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Obszar i granice aglomeracji Baranowo o której mowa w § 1 wyznacza się na mapie  

w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem Nr 68 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Baranowo. (Dziennik Urzędowy  

Województwa Mazowieckiego z 2007 r. Nr. 269 poz. 9321 ), które traci moc z dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(87)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(87)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(92)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(565)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18747844?cm=DOCUMENT


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/179/2020 

 

Rady Gminy Baranowo 

 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

Opis aglomeracji Baranowo 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji. 

Uwarunkowania prawne przy opracowywaniu planu aglomeracji, materiały wyjściowe:  

• Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40 – Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

15, t. 2, str. 26; Dz. Urz. WE L 67 z 07.03.1998, str. 29 – Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

15, t. 4, str. 27; Dz. Urz. WE L 284 z 31.10.2003, str. 1 – Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, 

t. 4 , str. 447; Dz. Urz. WE L 311 z 21.11.2008, str. 1; Dz. Urz. WE L 353 z 28.12.2013, str. 8) 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. 

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

• Rozporządzenie 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 ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1311) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 

• Ustawa a dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  

( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2010 )  

1. Nazwa aglomeracji: Baranowo 
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Nr 68 Wojewody 
Mazowieckiego  nr  68 z dnia  24 grudnia 2007 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr. 269 
poz. 9321) 2792 
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 2268 
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Baranowo 
5. Gminy w aglomeracji: Gmina Baranowo 
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku 
załącznikiem graficznym: Baranowo, Budne Sowięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Lipowy Las, 
Oborczyska, Orzoł, Orzołek.  
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy 
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy 
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Gmina Baranowo: 
Baranowo ul. Ogrodowa 20 06-320 Baranowo 

Ze względu na sytuację, w której jedynie część działki zajmuje budynek mieszkalny/gospodarstwo 

korzystające z sieci kanalizacyjnej bądź planowane do podłączenia a pozostałą część tej samej  działki 

stanowią użytki rolne bądź inne niezurbanizowane formy użytkowania poprowadzono  zewnętrzną 

granicę aglomeracji przecinając wspomniane działki ewidencyjne. Dotyczy to działek ewidencyjnych:  

 



 

Baranowo 

774, 405/2, 306/2, 755, 757, 753, 81, 756, 748/2, 433/1 

Oborczyska 

7, 13, 19, 31, 37, 43, 55, 112, 120/1, 179, 187, 261/2, 255, 234, 297, 364, 25, 273, 676/2 

Orzoł 

382, 383, 429, 390, 391, 392, 393, 398/2, 400/4, 401/2, 402/2, 332, 408/2, 418, 342, 369/2, 370/2, 

371/4 

Czarnotrzew 

817, 624, 625, 626, 842, 632, 633, 556, 557, 636, 560, 640, 646/1, 646/2, 648, 649, 829, 654, 410, 

427/1, 426, 407, 406, 403, 422, 421, 420, 419, 418, 415/1, 414/1, 386, 237, 568, 456/3, 456/2 

Czerwińskie 

443, 438, 432/2, 270/1, 407, 403, 391, 340/4, 194, 180, 177, 173, 170, 167/2, 161, 128, 120, 118, 109, 

101, 103, 97, 94, 92/1, 90, 88/2, 88/1, 86, 125/1, 125/2 

Orzołek 

25/1, 25/2, 26, 27 

Lipowy Las 

134, 110, 119, 120 

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji. 

Uchwała Nr XXXIX/248/05 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 
listopada 2005 r. Nr 260, poz. 8505). 
Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r. Nr 6905). 
Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej nN 
400 KV Ostrołęka – Olsztyn Mątki na terenie Gminy Baranowo  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  
z 1 grudnia 2014 r. Nr 10796). 
Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. Nr 8415). 
Uchwała Nr X/67/03 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.  
Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.  
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo. 



Pozwolenie na budowę oczyszczalni i kanalizacji UAN.7351/653/98 z dnia 29.06.1998 r. 
Pozwolenie na budowę kanalizacji: 

1) GBN.7351/157/2000 z dnia 19.04.2000 r. 

2) GBN.7351/101/2001 z dnia 21.03.2001 r. 

3) GBN.7351/648/2003 z dnia 23.12.2003 r. 

4) GBN.6743/36/2013 z dnia 22.03.2013 r. 

5) GBN.6740.834.2018 z dnia 11.10.2018 r. 

Decyzja nr 484/2008 r. - pozwolenie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę 
kanalizacji GBN.7351/356/2008 r. 
 

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających  
w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć 
kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji. 

 
Sieć istniejąca. 

 

 
Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

 

 
Lp. 

 
Kanalizacja 
istniejąca 

 
Długość 

(km) 

 
Mieszkańcy 

Osoby 
czasowo 

przebywające 
na terenie 

aglomeracji. 

Sumaryczna 
liczba osób 
(kol. 4 + 5 ) 

RLM 
przemysłu 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1. 

 
Sanitarna 

grawitacyjna 

 
3,0 

 
 
 
 

2229 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

2229 

 
 
 
 

0  
2. 

 

 
Sanitarna tłoczna 

 

42,93 

 
3. 
 

Ogólnospławna 
grawitacyjna 

 

 

4. 
 

Ogólnospławna 
tłoczna. 

 

 
 

Razem: 
 

 
 

45,93 

 

 
Gmina nie planuje budowy nowej oczyszczalni ścieków. 
 
 
 
 



          4. System gospodarki ściekowej w aglomeracji Informacje o średniej dobowej ilości i jakości 
ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 
 

 
Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 160,34m3/d 

 

Ilość ścieków powstających w 2019 r. Średnia kwartalna z 2019 r. 

58 524 m3/rok 14 631 m3 

 
 

 
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

(średnia kwartalna z 2019 r. ) 
 

Wskaźnik Wartość wskaźnika zanieczyszczeń. 

BZT5 [mgO2/l] 485 

ChZTCr [mgO2/l] 1093 

Zawiesina ogólna [mg/l] 302,5 

Fosfor ogólny [mgP/l] - 

Azot ogólny [mgN/l] - 
 
 
 

 
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

( średnia kwartalna z 2019 r. ) 

 

Wskaźnik Wartość lub procent redukcji zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym. 

BZT5 [mgO2/l] 5,65 

ChZTCr [mgO2/l] 37,22 

Zawiesina ogólna [mg/l] 6,9 

Fosfor ogólny [mgP/l] - 

Azot ogólny [mgN/l] - 

 

 
Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 

 

Wskaźnik Wartość  

BZT5 [mgO2/l] 25 

ChZTCr [mgO2/l] 125 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 

Fosfor ogólny [mgP/l] - 

Azot ogólny [mgN/l] - 

 
Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku 
aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do 
której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni 
ścieków. 



 

Nazwa oczyszczalni ścieków:                     Oczyszczalnia Ścieków Baranowo  
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Ogrodowa 20 06-320 Baranowo  
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):      tel. 29 7613776     ug@baranowo.pl     
Typ oczyszczalni ścieków:                           oczyszczalnia biologiczna                         
Współrzędne geograficzne oczyszczalni:   E: 21º18'22'' N: 53º10'35''  
Współrzędne geograficzne wylotu ścieków 
z oczyszczalni do rowu melioracyjnego:         E: 21º18'21'' N: 53º10'34'' 
Nazwa cieku:                                                     Rów melioracyjny do rzeki Płodownica      

Kilometraż miejsca odprowadzania 
ścieków oczyszczonych do rzeki 
Płodownica:                                                km 6 + 190                                       

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 
oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 
 
Decyzja ROŚ.6341.19.2011 z dnia 17.01.2012r. wydana przez Starostę Ostrołęckiego, ważna do 
31.12.2021 r. 
Przepustowość oczyszczalni: 
Maksymalna projektowa :                                               400 m3/d 
Średnia projektowa:                                                         250 m3/d 
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]:    4033 RLM 
Maksymalna roczna:                                                        130 000 m3/rok 
Maksymalna godzinowa:                                                 16 m3/h 
Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków 
zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim  
sprawozdaniu z realizacji KPOŚK dopływających 
 z kanalizacji:                                                                     58 524 m3 /rok      
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]:              152,34 m3/d                                                   
Ścieki dowożone  [m3/d]:                                                  8 m3/d    
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim:          58 524 m3    
Średnie obciążenie oczyszczalni:                                     160,34 m3/d 
 
Po dokonaniu aktualizacji danych zawartych w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK ilość 
ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków w Baranowie w 2019 r. wynosiła  58 524 m3 / rok. 
Gmina nie planuje budowy sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji. 
 
 
5. Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady 

do systemu kanalizacji zbiorczej 

Na terenie aglomeracji Baranowo brak ścieków przemysłowych. 
 

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

W aglomeracji Baranowo nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji zbiorczej. 
 

7. Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy 
lub modernizacji oczyszczalni: 
 

W aglomeracji Baranowo nie ma w planach modernizacji oczyszczalni, ponieważ oczyszczalnia przeszła 
modernizację w 2012 r. i jej wydajność jest wystarczająca. Docelowo szacuje się, że z sieci 
kanalizacyjnej będzie korzystać około 2 268 mieszkańców. Obecnie procent skanalizowania wynosi 

mailto:ug@baranowo.pl


98,28 % - biorąc pod uwagę ogół mieszkańców w aglomeracji oraz ilość osób podłączonych do 
kanalizacji.  
Docelowy procent skanalizowania aglomeracji Baranowo ma wynieść 100,00 %. 
 
8. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

     

Wyszczególnienie: RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej. 2229 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Aglomeracji Baranowo. 

0 

Liczba zakładów przemysłowych podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

0 

Liczba zakładów przemysłowych planowanych do podłączenie do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej.  

0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej. 0 

Liczba mieszkańców stałych aglomeracji korzystających ze zbiorników 
bezodpływowych. 

39 

Liczba mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  

0 

RAZEM: 2268 
 

9. Informacje 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 taki sam 

poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. 
 

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: 
Liczba mieszkańców  stałych korzystających ze zbiorników bezodpływowych:              39 RLM 
Liczba gospodarstw korzystających ze zbiorników bezodpływowych:                              13 
Liczba osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków:                                0 
Istniejące na terenie aglomeracji indywidualne systemy oczyszczania ścieków spełniają wymagania 
jakie są niezbędne do ich wykonania. 
Gmina Baranowo nie planuje zamierzeń inwestycyjnych w zakresie indywidualnych systemów 
oczyszczania na terenie aglomeracji. 
Szacunkowa ilość ścieków generowana przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków wynosi 
około 6 m3/d. 

 
10. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające 

oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, 

nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach. 

 
Strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia w Baranowie. 
 

W skład ujęcia wchodzą: 



 

Studnia przy ul. Długiej (nr 1)  
Studnia przy ul. Długiej (nr 2) 

Decyzja ustanawiająca: Decyzja z dnia 05.07.2018 BI.ZUZ.5.410.23.2018 M.B wydana przez Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Dla studni nr 1 i 2 ustanowiono strefy ochronne składające się z dwóch częściowo nakładających się 
obszarów w formie okręgów o promieniach R= 10,0 m każdy zlokalizowanych na działce o nr ew. 
786/13, obręb 0003 Baranowo.  
Zakazy/nakazy: 

1. Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody 

2. Nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. 

3. Nakaz zagospodarowania terenu zielenią. 

4. Nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń 

sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody. 

5. Nakaz ograniczania wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych 

przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.  

 

11. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na 

obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego 

te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

 
Na terenie planowanej aglomeracji Baranowo nie występują obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych. 
 

12. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody 

oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo 

wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających 

znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 

ustawy. 

 
Na terenie Aglomeracji występują obszary objęte ochroną przyrody tj. Natura 2000 Doliny Omulwi  
i Płodownicy PLB140005, dyrektywa ptasia obszar wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz 
następujące pomniki przyrody: 

1) dąb szypułkowy przy ul. Madalińskiego w Baranowie, 

2) wiąz szypułkowy przy ul. Sienkiewicza w Baranowie, 

3) dąb szypułkowy w miejscowości Czerwińskie, 

4) jałowiec pospolity, 2-pniowy w miejscowości Czerwińskie, 

5) dąb szypułkowy „Maciek” w miejscowości Oborczyska. 

Wyżej wymienione pomniki zostały ustanowione Rozporządzeniem Nr 17 Wojewody Mazowieckiego  
z 26.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu 
ostrołęckiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 06 marca 2008, Nr 29, poz.1073). 
 

 
 
 
 
 



CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
Część graficzna zawiera : 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

1 Granice obszaru aglomeracji na mapie w skali 1:10000, oraz w skali 1:25000. 

2 
Istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów 
zrzutu ścieków komunalnych, do których są lub będą odprowadzane ścieki komunalne  
z obszaru aglomeracji 

3 
Oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru 
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. 

4 
Oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony 
bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu 
informacyjnego gospodarowania wodami. 

5 
Oznaczenie granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie  
z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami.. 

6 

Oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty 
znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie  
z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody. 

7 Skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej. 
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