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PANSTWOWE GOSPODARSTWO 
WODY POLSKIE 

DYREKTOR 

ZARZqDU ZLEWNI W SIERADZ 

Dyrektor Zarzqdu Zlewni W6d w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 us taw z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postepowania r., poz. 1257 ze zmianami) 

obwieszcza 
.................... 1. ................................. ................................................................................... . .............................................. ... 

Sieradz, dn. 26.11. 2018 r. 

p ~ l i r s ~ w o w ~  
GOSPODARSTWO WODNE 

WODY POLSKIE 
ZARZqD ZLEWNI 

W SIERADZU 

DECYUA 
dzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzeri wodnych 

i ustugi wodne- pobbr w6d podziemnych 

Dyrektor Zarzpdu Wod Poiskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 35 ust. 3 pkt 1, 

art. 240 ust. 4 pkt 1 lit, b, ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, 9, 12, 

15 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks 

postepowania U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu lnwestycji 

Codi w sprawie udzielenia pozwolen wodnoprawnych na wykonanie 

ustugi wodne polegajpce na poborze wod podziemnych z utworow 

boisk treningowych i terenow zielonych na obiekcie Centrum Zaje 



ORZEKA 

I. Udzielit Zarzgdowi lnwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90447 tbd i  pozwolen wodnoprawnych na: 

1. wykonanie urzqdzenia wodnego - studni Nr 1, o gtebokoici 52,O m, usytuowanej na dz. nr ewid. 311, 

obr. W-15 todi, przy ul. Matachowskiego 5, w obudowie z kregow betonowych 0 0,90/1,10 m i glebokoici 

1,50 m, przykrytej plytq ielbetowq z wtazem 0 0,60 m wraz z armaturq oraz urzqdzeniem pompowym i 

wodomierzem; 

2. ustugi wodne polegajgce na poborze w6d podziemnych z utworow czwartorzedowych, poprzez studnie 

Nr I o wydajnoici eksploatacyjnej Q=20,0 m3/h przy s= 3.50 m, w iloici: 

Qmaxs = 0,00444 m3/s Qird = 90,O m3/d Qdop = 21960 m3/rok 

do innych celow niz wymienione w lit. a-zi, okreilonych w Polskiej Klasyfikacji Drialalnoici - podlewanie 

boisk treningowych i terenow zielonych na obiekcie Centrum Zajet Sportowo-Rekreacyjnych przez 183 

dni w roku. 

wspotrzedne urzqdzenia wodnego: X 573 83 33 Y 660 30 52 

Pobor w6d odbywat sic bedzie w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych z formacji wodonoinej 

czwartorzedu w iloici Q=20,0 m3/h przy s,= 3,50 m, zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta todzi z dnia 5.12.2017r. 

Nr GHD-14/17 znak: DSS-OSR-IV.6351.14.2017. 

II. Zobowigzat Zarzgd lnwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175,90447 tod i  do: 

1. nieprzekraczania wielkoici poboru ustalonego w punkcie 1.2. niniejszej decyzji, 

2. dokonywania pomiarow iloici pobieranej wody, w okresie poboru, z czestotliwoicig raz na tydzien, w 

stalym dniu i o statej porze przy pomocy wodomierza 0 50 mrn, zamontowanego w pomieszczeniu 

kotlowni i notowania wynikow w rejestrze poboru wody, 

3. prowadzenia obserwacji i pomiarow poziomu lustra wody w studni - statycznego i dynamicznego w 

powiqzaniu z aktualnq wydajnoiciq eksploatacyjnq studni, dwa razy w roku, tj. przed wtqczeniem studni 

do eksploatacji i po jej wytqczeniu, i notowania wynikow w rejestrze poboru wody, 

4. wymiany wodomierza na sprawny, w przypadku jego uszkodzenia, w terminie 14 dni od dnia, w ktorym 

stwierdzone zostato uszkodzenie (w tym czasie i loit pobieranej wody okreilana bedzie za pomocq 

obliczen dokonanych w oparciu o wydajnoit urzgdzenia pompowego i czas jego pracy), 

5. zapisywania w rejestrze poboru wody czasookresu, w ktorym wystqpita awaria, 

6. wykonywania raz na 5 lat badan jakoici pobieranej wody surowej ze studni, w zakresie: odczyn, ielazo, 

mangan, siarczany, azotyny, azotany, chlorki, wodoroweglany, jony wapnia i magnezu, przewodnoit 

elektrolityczna. 

Ill. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoici i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji 

oraz nie narusza prawa wtasnoici i uprawnieh os6b trzecich przyslugujgcych wobec tych nieruchomoici i 

urzqdreri. 

IV. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas okreilony - 15 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja stata sic 

ostateczna. 

Wnioskiem z dnia 28.09.2018 r. Zarzgd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175,90-447 tod i  wystqpit w 

sprawie udzielenia pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzqdzenia wodnego - studni Nr 1 i na ustugi wodne 
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polegaj?ce na poborze wod podz ch z utworow czwartorzedowych do celow podlewanie boisk treningowych i 

terenow zielonych na obiekcie C Zajet Sportowo-Rekreacyjnych w todzi przy ul. Matachowskiego 5. 

Do wniosku dotqczono dokume gzemplarze ,,Operatu wodnoprawnego na wykonanie urqdzenia wodnego 

do poboru wod podziemnych u hydrogeologicznego nr 1 oraz na pobor wod podziemnych z utwor6w 

czwartorzedowych; tod i  ul. M skiego 5 (dz. nr ew. 311, obreb geodezyjny W-15)" sporz?dzony w sierpniu 

2018 r., opis prowadzenia za dzialalnoici niezawierajqcy okreilen specjalistycznych oraz Dokumentacje 

hydrogeologiczn? ustalaj4c eksploatacyjne ujecia wod podziemnych otworem nr 1 z utworow 

czwartorz~dowych; tod i  ul. kiego 5 (dz. nr ew. 3/1, obreb W-15) wykonanq w listopadzie 2017 r. przez 

mgr Ewe Moszczynskq - @luie. 

Wyiej wymieniona dok hydrogeologiczna, ustalajgca zasoby eksploatacyjne z utworow 

czwartorzgdowych w ilojci 0 m3/h przy s,= 3,50 m, zatwierdzona zostata decyzj? Prezydenta Miasta 

Ponadto do wniosku dotq yrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeici 

obszaru miasta todzi (pis iasta todzi z dnia 23.03.2018 r. znak: DAR-UA-X1.6727.414.2018) oraz 

decyzje Regionalnego Dy odowiska w todzi z dnia 7.08.2018 r. znak: ~005.420.99.2018.MRe.9 

ny jest na dziatce stanowiqcej wiasnoiC Gminy Miasta t6di. Zgodnie z 

onych na obiekcie Centrum Zajet 

, w studni zamontowana zostanie 

ITALY LO75 o max wydajnoici 24 m3/h. W obudowie studziennej 

5, zasuwa ieliwna kotnierzowa 050, manometr tarczowy, trojnik na 

cji oraz kompensator dtawicowy 050. Wodomierz 0 50 znajdowat 

onie Wodnym Warty, w obszarze 

dorzecza Odry, w zlewni rzeki Jasieh o kodzie - JCWP RW6000171832189. 

Organ powiadomit, w myil grt. 61 § 4 Kpa oraz art. 400 ust. 7 orz art. 401 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 

wodnoprawnych na wykonanie wodnego - studni Nr 1 i na ustugi wodne polegajqce na poborze wod 

podriemnych z utworow do celow podlewanie boisk treningowych i terendw zielonych na 

Biorqc pod uwage powyiszel orzeczono jak w sentencji 

Od niniejszej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej 

W6d Polskich w Poznaniu, za Zarz3du Zlewni Wod Polskich w Sieradzu, w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania. 
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolania 

wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej 

oiwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje 

sic ostateczna i prawomocna, co oznacza, ii decyzja podlega wykonaniu i brak jest moiliwoici zaskarienia decyzji 

do Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego. 

- .. . - 
Otrzvmuia: \ 

1. Zarzad lnwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 t o d i  

2. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydzial Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa), 

ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznah 

3. pozostali w drodze obwieszczenia 

4. a/a 

Do wiadomoici: 

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu - SlGW 

2. Wojewodzki lnspektorat 0chrony srodowiska w todzi, ul. Lipowa 16,90-743 tod i  

3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny w todzi, ul. Polnocna 27/29,91-420 t6d i  

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w kwocie: 434.00 zlotych (2 x 217.00 11) zgodnie art. 398 ust. 3 ustam r dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (02. U. z 2017 r. poz.1566 ze zrn.). Niniejrza oplata przekazana zortala na konto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 
6111301017002015106720W22. 

lnfomujemy, i e  przehvanamy PorlmVrr done osobowe i stowjemy poliryke ich whrony zgodnie z ROD0 i przepisomi krojowymi. Podanie 

przez Porlswo donych orobowych mo chorokter dobrowolny, ole jest niezbNne do iwiodczenio uslug reolizowanych pnez noszq firme. 

Wiecejifonnacji zliojd~ PotkMn, no nouejstronie: wurw.~oznan.nw.gov.rrl 

Jednoczeinie informujg, i e  doreczenie uwaia sig za dokonane po u p h i e  14 dni od dnia publicznego 
ogtoszenia. 

Otrzvmuia: 
Z uprzejmq progbq, o pisemne potwierdzenie faktu zamieszczenia obwieszczenia w BIP (na adres: Panstwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Sieradzu, PI. Wojewbdzki 1, 98-200 Sieradz) 

\1/IJrzgd Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104,90-926 t 6 d i  
2. a/a + BIP 
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