
1111I1I/~1I11111111111~111111
RP~/6S9264!2019 P
Data:2019-10_31

Sieradz, 23.10.2019 r.

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE

WODY POLSKIE
DYREKTOR

ZARZJ\DU ZLEWNI W SIERADZU

PO.ZUZ.S.421.721.2019.MC

OBWISZCZENIE

Oyrektor Zarzctdu Ziewni W6d Polskich w Sieradzu, na IOdstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r.
Prawo wodne (Oz. U z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) raz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

I
post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ob ieszcza
...............................................................................................J.l .

Sieradz, 23.10.2019 r.

PANSTWOWE

GOSPOOARSTWO WOONE

WOOY POLSKIE

ZARZ)\O ZLEWNI

WSIERAOZU

PO.ZUZ.5.421.721.2019.MC

OE ZJA
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopraw rgO na uslugi wodne - pob6r w6d podziemnych

Oyrektor Zarz'ldu Ziewni W6d Polskich w Siera w, na podstawie art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 1, art.
240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust'1' art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 just. 2 pkt 1, 6, 9, 12, 15,
art. 414 ust. 1 pkt 2 i art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip a 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy Kodeks post~powania administrac .Inego (Oz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku Zaktadu Wodoci'lg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0 J ul. Wierzbowa 52, 90-133 t6di w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na ustug~ wodn'l - pob6rJv6d podziemnych, poprzez studni~ publiczn'l nr 186, do
cel6w obrony narodowej i obowi'lzkowego zabezpieczen ~ spotecznego mieszkanc6w

I
OR EKA

I. Udzielic Zaktadowi Wodoci'lg6w i Kanalizacji sp.lz 0.0., ul. Wierzbowa 52, 90-133 t6di pozwolenia
wodnoprawnego na ustug~ wodn'l polegaj'lc'l na po orze w6d podziemnych do cel6w obrony narodowej i
obowi'lzkowego zabezpieczenia spotecznego mieszkand6w poprzez studni~ publicznct nr 186 0 gt~bokosci 26,Om
i wydajnosci eksploatacyjnej Q= 1,20 m3/h przy S=l,7\ m, zlokalizowan'l w todzi, przy ul. Franciszkanskiej 117a
(dz. nr ewid. 446/30 obr. B-49t6di), ujmuj'lc'l do eks loatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w ilosci:

I .
Qmaxs =0,0003 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok



wspotrz~dne urzqdzenia wodnego: X 5740904 Y 6600745

Pobor wod odbywac si~ b~dzie w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych z formacji wodonosnej
czwartorz~du w ilosci Q= 1,20 m3/h przy s=1,70 m, zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta lodzi z dnia
16.12.2003r. znak: OSR.1I1.7530/142/03.

II. Wygasic pozwolenie wodnoprawne 'ria pob6r 'wod podziemnych wydane decyzjq Prezydenta Miasta lodzi z
dnia 19 maja 2004 r. nr OSR.1I1.62101/62/04.

III. Zobowiqzac Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 90-133 lodi do dokonywania
pomiaru zalegania statycznego lustra wody w studni w czasie remontu studni, po zdemontowaniu urzqdzenia
pompowego.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujqcych wobec tych nieruchomosci i
urzqdzen.

V. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si~ na czas okreslony - 30 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja stata si~

ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2.09.2019 r. znak: Wn.505.34.2019/T/DD Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. Wierzbowa 52, 90-133 ledi wystqpit w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pober wed
podziemnych do celow obrony narodowej i obowiqzkowego zabezpieczenia spotecznego mieszkancow poprzez
studni~ publicznq nr 186. Wystqpiono 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat. We wniosku
Zaktad wystqpH rowniei 0 odstqpienie w niniejszej decyzji, od naktadania obowiqzkow dotyczqcych wykonywania
badan jakosci ujmowanej wody, wykonywania pomiaru i10sci ujmowanej wody oraz pomiaru dynamicznego lustra
wody. Do wniosku dotqczono dokumenty: 2 egzemplarze "Operatu wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z
utworow czwartorz~dowych studniq publicznq nr 186 w lodzi, ul. Franciszkanska 117a", sporzqdzonego w 2019r.
przez HPC POLGEOL Spotka Akcyjna Zaktad w lodzi, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci, zeswiadczenie
Prezydenta Miasta lodzi 0 braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dokumentacj~

hydrogeologicznq ustalajqcq zasoby eksploatacyjne uj~cia wody podziemnej z utworow czwartorz~du studniq
publicznq ZWiK Sp. z 0.0. w lodzi nr 186" opracowanq w sierpniu 2003 r. przez Przedsi~biorstwo Geologiczne
POLGEOL SA Zaktad w lodzi oraz pozwolenie wodnoprawne wydane decyzjq Prezydenta Miasta lodzi z dnia
19 maja 2004 r. nr OSR.1I1.62101/62/04.

Studnie publiczne stanowiq awaryjne irodto zaopatrzenia okolicznej ludnosci w wod~ w warunkach
specjalnych. Funkcjonujq rowniei jako ogolnodost~pne punkty poboru wody na cele ogolnogospodarcze (woda ze
studni nie nadaje si~ do spoiycia przez ludzi, a ze wzgl~dow technicznych brak jest moiliwosci jej uzdatniania).
Biorqc pod uwag~ cel zuiycia wody okreslony w pozwoleniu, fakt ie studnie publiczne funkcjonujq jako
ogolnodost~pne punkty poboru wody a takie brak moiliwosci technicznych zamontowania - w studni z r~cznym

urzqdzeniem pompowym typu "Cardia" - urzqdzen pomiarowych, organ przychylit si~ do wniosku Zaktadu
Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. i natoiyt jedynie obowiqzek dokonywania pomiaru zalegania statycznego lustra
wody w studni podczas jej remontu.
Uj~cie potoione jest w JCWPd nr 72, 0 kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza
Odry, w zlewni rzeki lodki 0 kodzie - JCWP PLRW600017183232. Aktualny stan JCWP 0 nazwie "lodka" (silnie
zmieniona cz~sc wod) - zty. Ocena ryzyka nieosiqgni~cia celow srodowiskowych - zagroiona (odst~pstwo 
tak/przedtuienie terminu osiqgniecia celu do 2021r.: brak moiliwosci technicznych). Aktualny stan JCWPd
PLGW600072 - dobry, stan chemiczny dobry, stan ilosciowy dobry, niezagroiona cz~sc wod.

Organ w mysl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r.
Prawo wodne, powiadomit strony oraz osoby zainteresowane 0 wszcz~ciu post~powania w sprawie wydania
pozwolen na ustug~ wodnq - pobor wod podziemnych, poprzez studni~ publicznq nr 186, do celow obrony
narodowej i obowiqzkowego zabezpieczenia spotecznego mieszkancow, oraz majqc na uwadze norm~ prawnq
odtwarzanq z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym post~powaniu

administracyjnym, poinformowat 0 moiliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia si~ co do
zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag. Ogtoszenia 0 post~powaniu umieszczone zostaty na tablicy
ogtoszen Urz~du Miasta lodzi oraz w BIP PGW Wody Polskie. Miato to umoiliwic stronom oraz osobom
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zainteresowanym sktadanie uwag, wniosk6w i wyj snien. Podczas toczClcego si~ post~powania, do czasu
I

wydania niniejszej decyzji, nie wptyn~ty zadne uwagi a i wnioski.

B· d . . kit ..10rClC po uwag~ powyzsze, orzeczono Ja w en enCJI.

P IUCZENIE

ad niniejszej decyzji stuzy stronie odwotani do Dyrektora Regionalnego ZarzCldu Gospodarki Wodnej
W6d Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrekt ra ZarzCldu Ziewni W6d Polskich w Sieradzu, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. I .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwot nia strona moze zrzec si~ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat de hj~. Z dniem dor~czenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia 0 zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia od :otania przez ostatniCl ze stron post~powania, decyzja staje
si~ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja p dlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojew6dzkiego SCldu Administracyjnego.

O~ REKTOR

'" ~

Gr2.::J;.rz Szewczyk

atrzymuja:
1. Zaktad WodociClg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul.ierzbowa 52, 90-133 t6dz
2. Gmina Miasto t6dz (ZarzCld Dr6g i Transportu, L Piotrkowska 173,90-447 t6dz)

I
3. t6dzka Sp6tka Infrastrukturalna Sp. z 0.0., ul. iotrkowska 190,90-368 t6dz
4. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa),

ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
S. pozostali w drodze obwieszczenia
6. 1. a/a '..

Do wiadomosci:
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski i RZGW w Poznaniu - SIGW
2. Wojew6dzki Inspektorat achrony Srodowiska todzi, ul. Lipowa 16,90-743 t6dz
3. ZarzCld Ziewni w Sieradzu (dziat optat)
4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski Nadz6r Wodny w todzi, ul. P6tnocna 27/29, 91-420 t6dz

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opiatE: w wocie: 221,34 zl zgodnie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca

2017r. Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.). NihiejSZa oplata przekazana zostala na konto PGW Wody Polskie

RZGW w Poznaniu nr 61113010170020151067200022. I
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ogtoszenia.

rzSzewczyk

Otrzymuja:
Z uprzejmCl prosbCl, 0 pisemne potwierdzenie faktu umi szczenia obwieszczenia w BIP (na adres: Panstwowe
Gdspodarstwo Wodne Wody Polskie ZarzCld Ziewni w Si Iadzu, PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz)
\~rzCld Miasta t.odzi, ul. Piotrkowska 104,90-92 t.6di

2. a/a
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