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Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor
Zarrqdu Z|eulni
we Włocławku

w ̂ .zu7.7,Ą2 10.256.2020. KK

DECYZJA
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt t, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 4oo uśt.

1, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {tj. Dz.U. z flfo r., pou, 3 10 ze zm.l orazart. 104
i art' 107 ustawy z dnia t4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego {tj. Dz.U. z f02o r.,
poz' 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ławidz, wimieniu ina rzecz której dziata na mocy
udzie|onego pełnomocnictwa Szymon Forst, ztożonego w dniu f7.La.fała r,,

orzekam

l. Udzie|ić Gminie Zawidz, u|. Mazowiecka 24, 09.226 Zawidz Koście|ny, pozwo|enia wodnoprawnego
na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworóW czwartorzędowych, w ce|u
zaopatrzenia w wodę użytkowników na terenie Gminy Zawidz,

a. w i|ości:
Q.a*, = 0'011 m3/s
Q*r.a =375,ffinf|d
Cldop.r.= tlT ff i ,Am3lr

b. przy pomocy studni gtębinowych pracujqcych w systemie naprzemiennym:

Zobowiqzać uprawnionego do:
1' Utrzymania w na|eżytym stanie technicznyrn ur.zqdzeń służących do poboru wody.
2, Prowadzenia pomiaru i|ościpobieranej wody w oparciu o wskazania wodomierzy iĘestrowania

ich odczytu z częstotliwościq co nbjmniej 1' raz na dobę odrębnie d|a każdej studni.
3. Prowadzenl.a poboru wody w sposób niepowodujący przekroczenia wydójności eksp|oatacyjnych

poszczególnych studni.
Ą, Wykonania badania jakości wody surowej pobieranej z każdej studni głębinowej

z częstot|iwościq raz na rok w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, odczyn pH,
twardość ogó|na, zasadowość, Źe}azo ogólne, manBan, sód, potaą chlorki, amoniaĘ.azotyny,
siarczany, fosforany, azotany' wapń, magnez, utlenia|ność, sucha pozq;itatość, przewodność
e|ektryczna właściwa.
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Ń. stue,,i Po|ożenle Nr ewid.
dziatki

. Wydajność
eksplbatacyjna',e. fm./hr 

'
Depresja

{m} ,  '

N r 1

obręb 0022
MajkiMate 50/a

18,15 3,30 X:5848281.1
Y:7422472.2.

2 N r2 35,0 7,4 X:5848279.5
Y:74f24'17.9

3 N r3 45,9 8,0 X:5848259.0
Y:7422465.7



5. Wykonania przynajmniej 2 razy w roku badartił r.vydaj***ci stl;d$i i p*mła* a*.i*ił:*st*
w każdej studni.

6. Wykonania badania jakości wody uzdatnionej zgodnle z aktuałnie obowiąłujący;ni sn?epl'sa*' :..
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

7, Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zwi4zanych r wydanyn.l E..g.{gg.*:ę.*',.ry#."
o i|e zaistnieją takie okoliczności.

|ll. Pozwo|enie wodnoprawne na usługę wodną zostaje wydane na czas oznacfo'"}v do I's"sl*B*6t y

|V' Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych kgnigca*-vc* a*
jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługł':jęcyclr w**'ę*
tych nieruchomości i urzqdzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 27.Io,zazo r' do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po|skie Zarzqd Złewni we
Włocławku wpĘnął wniosek Gminy Zawidz, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzie|onego
pełnomocnictwa Szymon Forst, w sprawie wydania pozwo|enia wodnoprawnego na usługę woonq
obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocq stułni głębinowych nr 1,

. nr 2 i nr 3 z|oka|izowanych na działce o nr ewid. 50/6, obręb 0022 Majki tvtate, im. z.*ió', po*'
sierpecki, do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Zawidz.

Do wniosku załqczono komp|et dokumentacji niezbędnej do pneprowadzenia postępowania
administracyjnego tj. operat wodnoprawny sporzqdzony W październiku 2020 r. wraz z. pĘtq CD oraz
opisem prowadzenia zamierzonej działa|ności niezawierającym określeń specjalistycznych. 1łożony
wniosek wraz' z załqczoną dokurnentacją po uzupełnieniu w dniu 08.12.2020 r..spefnił wymagania
okreś|one w przepisach szczegółowych.

Rozpatrujqc pnedmiotowy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 389 pkt L oraz art. 397 ust" 3 pkt 2 ustawy prawo wodne

ustuga wodna - pobór wód podziemnych Wymaga pozwolenia wodnoprawnego, które wydaje dyrektor
zarzqdu zlewni Wód Po|skich, w tyrn przypadku Dyrektor ŁarząduZlewni we Włocławku.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowe ujęcie składa się ze studni glębinowych
nr 1-, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na dziatce o nr ewid. 50/6, obręb 0022 Majki Małe, gm. Zawidz, pow.
sierpecki, pracujących w systemie naprzemiennym' W celu zaopatrzenia w wodę użytkowników naterenie Gminy Zawidz' Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego' Ujęcie posiada Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne decyzjq Urzędu Wojewódzkiego
w Ptocku nr GT.V.8530/4sl3/sa z 19.06'1980 r. w kat. ,,B, w utworach czwartorzędowych. W ramach
zasobów eksp|oataryjnych zatwierdzonych dla studni nr 3 - studnie nr 1 i nr 2 rnogq być eksp|oatoganejako studnie awaryjne.

Analizowane przedsięwzięcie zloka|izowane jest w obszarze jednolitych części wódpowierzchniowych PLRW200017z75644g o nazwie ,,Sierpienica od źródeł do dopływu spod Drobina,
z dopływem spod Drobina,, oraz podziernnych PLGWzooo48. odziatywanie istniejących ujęć nie powinno
negatywnie wpływaĆ na wody powierzchniowe oraz podziemne. Prawidłowa eksploatacja ujęć w ramach
zatwierdzonych zasobów eksp|oatacyjnych nie spowoduje ujemnych skutków d|a środowiska. Pobierana
woda będzie służyła do zaopatrzenia w wodę użytkownikÓw na terenie Gminy 1awidz.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w ramach ustug wodnych niewystępuja formy ochrony przyrody utworzone |ub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2aa4 r. o ochronie przyrody. obszar ten znajduje się poza obszarami NATURA 2oo0.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego tutejszy organ podat informację
o wszczęciu postępowania adnninistracyjnego do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni we Włocławku, Urzędu
Gminy Zawidz, w Starostwie Powiatowyrn w Sierpcu, a także w Biuletynie |nformacji Publicznej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o sprawie powiadomiono także stronę w trybieprzepisów k.p.a. o moż|łwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałÓw oraz
zgłoszenia ządań. Pozostate strony postępowania zawiadomione zoitaty na podstawie art. 4';;;;
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Pouerenie

.T ' ff' stronom służy odwołanie do Dyre*tora Regionalnego fanądu Gospdarki
sód Pdsftich w Warczawie za pośrednictwem Ęre|ctora Zarządu Z|ewni we Wlochwku

tr @ l.t 'df}i od daty łel doęczenia.

:.|1 W: ,.,n 727a k.p.a. W trgkcie biegu terminu da wnłesienla odwołanig strona mote zrzec się
ry.gw€ dlwnrestenia adwołania wabec organu administracji puhlicznej, który wydał decyzję, Z dniem
dorvcynia organowi administracji publicznej oświadczeni,g g zrzeczeniu się prawa da wniesienia
adwotania przez ostatniq ze stron postępowanil, decyzja stlje się ostf,tecłna i prawomacno.

EryP.
1! Gmina Zawidz

przea pełnomocnika. Szymona Forst
2. Pożostałe strońY postępowania przez obwieszczenie
3. a/a{3 egz.)

Do*fadomq*i:
WojewódĘki tnspełtor ochrony 5rodowiska w Warszawie
u|. Bartycka 110 Ą 00-716 Warszawa
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lb pod*iawie ajt 39B u$' 3 u'ta!*y z dnia 20 t|pca 2Ó17 r. Prawo wodne (ti' Dz.U. z 2020 r', poe' 31o ze zn,t pobrano ophtę* 'p"*o' .'ąs :| {słowrie:d'łieścb dradrieśda c,t$y rbtych i o6'cmdŹi€$Ęt osiem €roszy' ra tY/danle porwotenla wodrręramrego.
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te|..: +48 54 23o 2s 34 |e.mai|: zz.włocławek@wodY.gov.pl


