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Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121 ze 
zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postqpowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 

Starosta Pabianicki 

0S.6341.53.2017 
Pabianice 201 7.10.16 

Decyzja Nr 1118!2017 

Na podstawie art. 9 ust.1 pkt. 19 litera f, ust. 2 pkt. 1 litera d, pkt. 2, art. 31 ust. 4 pkt. 4, ust. 5, art. 37 
pkt. 2. art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3 i 5, 7 pkt. 1, 4, 5 art. 128 ust. 1 pkt. 
4, 6, 7a, ust. 2 pkt. 3, art. 131 ust. 1, art.135 pkt. 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121 ze zmianami), w nawiqzaniu do 5 21 ust. 2, Rozporzqdzenia Ministra 
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie naleiy spelniC przy wprowadzeniu 
sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2017r. Wroclawskiego 
Biura Projektowego DROSYSTEM Sp. z o.o., 

orzekam co nastqpuje: 

I. Udzielam Gminie Miasta kbdz z siedzibq w kodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 pozwolenia 
wodnopra~vnega na wykonanie urzqdzen vdc.-inych i szczegolne korzystanie z wid  zwi3zane z 
projektowanq przebudowq i rozbudowq ulicy Szczecinskiej w lodz i  na odcinku okdo 3,360 km, od 
skrzyiowania z ulicq Aleksandrowskq, do granicy miasta w rejonie ulicy Pancerniakbw, w celu 
odwodnienia rozbudowywanej drogi w tym: 

1. wykonanie urzqdzen wodnych obejmujqcych: 
a) przebudowe Rowu z Grabienca w km 1+770 (km ulicy 1+209,5) na dzialkach nr ew. 6015 i 

101110 obr. Baluty 40 i dzialkach nr ew. 35113, 3614, 366  obr. Baiuty 39 poptzez 
zamontowanie nowego przepustu PGZ-2 o parametrach: 

- Swiatlo przepustu 1,50x1,50 m 
- dlugosc 42 rn 
- rzqdna dna wlotu 188,lO rn npin 
- rzedna dna wylotu 187,90 m npm 
- wsp6)rzqdne geograficzne cp=5I047'37,76"N i A=19"21'29,55"E 

b) przebudowq koryta cieku Lubczyna od km 16+072 do km 16+144 poprzez wykonanie 
nowego odcinka rowu o dlugoSci 114 m i wlqczenia go do koryta cieku Lubczyna w km 
16+144, w obrqbie skrzyiowania ul. Szczeciriskiej z projektowanq trasq drogi S14 na 
dzialkach nr ew. 3711, 4011, 4012, 153 obr. Polesie 41 i dzialkach nr ew. 3411 1, 34/12 obr. 
Antoniew o parametrach: 

- dlugoSC odcinka 174 m 
- szerokoSC dna 0,60 m 
- nachylenie skarp 1:1,5 
- spadek dna 0,2-0,6 % 
- ubezpieczenia: piyty typu ,,kratan w dnie i na skarpach 
- lokalizacja odcinka w ukladzie wsp6lrzqdnych geograficznych: 

- poczqtek odcinka: cp=5I047'31 ,53"N, A=1 9"21124,84" E 



koniec odcinka q=5I047'31 ,7InN A=19"21'21 ,02 E 
wraz z wykonaniem na ww. odcinku 2 przepustbw: 

- przepustu PMZ3 (krn ulicy 1+495,85) o pararnetrach: 
swiatlo przepustu 1,50x1,50 rn 
dlugosc 36 rn 
rzqdna dna wlotu 190,lO rn npm 
rzqdna dna wylotu 189,92 rn nprn 
wspdrzqdne geograficzne q=5I047'30,03"N, A=19"21'21,33" E 

- przepustu 0 800 (zjazd z ulicy w km 1+479) o pararnetrach: 
srednica przepustu 800 mrn 
dlugoSc 10 rn 
rzqdna dna wlotu 190,28 rn nprn 
rzgdna dna wylotu 190,21 rn nprn 
wspdrzqdne geograficzne (p=5I047'29,99"N, A=19°21'23,00"E 

c) budowq przepustu PMZ-4 na rowie z Huty Jagodnica w krn 1+295 (krn ulicy 3+023) na 
dzialkach 2414, 28, 7711 obr. Polesie 40 o pararnetrach: 

- Swiatlo przepustu 1,50x1,50 m 
- dtugosc 20 m 
- rzqdna dna wlotu 182,73 rn nprn 
- rzqdna dna wylotu 182,63 rn nprn 
- wspolrzqdne geograficzne (p=5I046'48,09"N, A=1 9"20139,23" E 

d) budowq zbiornika infiltracyjno-odparowujqcego Z1 na dzialce nr ew. 7711 obr. Polesie 40 o 
pararnetrach: 

pojernnosc 250 m3 
powierzchnia dna 136 rn2 
rzqdna dna 182,20 rn nprn 
glqbokosc 1,6 rn 

e wspdrzqdne geograficzne cp=5?"46'47,30nN, A=19"20'40,52" E 
wraz z wylotem W6 o parametrach: 

Srednica 0 315 
rzqdna dna 183,25 m nprn 
lokalizacja w ukladzie wsp6lrzqdnych geograficznych (p=5I046'47,32"N, 
A=1 9"20140,02"E 

e) budowq zbiornika infiltracyjno-odparowujqcego 22 na dzialce nr ew. 7711 obr. Polesie 40 o 
pararnetrach: 

pojernnosc 750 m3 
powierzchnia dna 525 rn2 
rzqdna dna 182,OO rn nprn 
glqbokosc 1,6 rn 
wspgrzqdne geograficzne (p=51 "46'48,3InN, A=19°20'41,68" E 

wraz z wylotern W5 o pararnetrach: 
Srednica 0 600 
rzqdna dna 182,96 m nprn 
lokalizacja w ukladzie wspSrlrzqdnych geograficznych (p=5I046'48,82"N, 
A=19°20'41 ,47"E 

f) budowq zbiornika infiltracyjno-odparowujqcego 23 na dzialkach nr ew. 3413, 3514 obr. Baluty 39 
o parametrach: 

pojemnobc 1260 rn3 
powierzchnia dna 415 m2 
rzqdna dna 182,80 m n.p.rn 
glqbokost 2,9 m 



wspolrzqdne geograficzne (p=5I047'37,38"N, A=19"21'26,88" E 
wraz z wylotern W4 o pararnetrach: 

srednica 0 600 
rzqdna dna 188,06 rn nprn 
lokalizacja w ukladzie wspolrzqdnych geograficznych (p=5I047'36,82"N, 
A=1 9"2IJ26,72"E 

g) budowq zbiornika infiltracyjno-odparowujqcego 24 na dzialce nr ew. 3619 obr. Baluty 39 o 
pararnetrach: 

pojernnosc 540 rn3 
powierzchnia dna 290 rn2 
rzqdna dna 187,90 rn npm 
giqbokoSc 2,6 rn 
wspdrzqdne geograficzne (p=5I047'39,24"N, h=19°21'29,00" E 

wraz z wylotem W3 o pararnetrach: 
srednica 0 500 
rzqdna dna 188,20 m npm 
lokalizacja w ukladzie wspolrzqdnych geograficznych (p=5I047'38,79"N, 
A=19"21'28,74"E 

h) budowq zbiornika infiltracyjno-odparowujqcego 25 na dziaikach nr ew. 5211, 5311 obr. Baluty 39 
o pararnetrach: 

pojemnosc 330 rn3 
powierzchnia dna 220 rn2 
rzedna dna 187,20 rn n.p.m 
g!gbokoSc 1,6 rn 
wspdrzqdne geograficzne (p=5I047'58,1 8"N, A=19"21'48,50" E 

wraz z wylotem W2 o pararnetrach: 
Srednica 0 500 
rzqdna dna 187,20 m npm 
lokalizacja w ukladzie wsp6lrzqdnych geograficznych (p=5I047'57,80"N, 
A=19°21'48,41"E 

i) budowq zbiornika infiltracyjno-odparowujqcego Z6 na dzialce nr ew. 5311 obr. Baluty 39 o 
parametrach: 

pojernnosc 390 m3 
powierzchnia dna 264 m2 
rzqdna dna 187,OO m npm 
glebokosc 2,O m 

* wspbirzqdne geograficzne (p=5I047'59,70"N, A=19"21'49,85" E 
wraz z wylotem W1 o parametrach: 

Srednica 0 400 
rzedna dna 188,20 m nprn 
lokalizacja w ukladzie wsp&irzqdnych geograficznych (p=51 "47'59,64OUN, 
A=19°21'50,16"E 

j) studni chionnej Nr SD67 na dzialce nr ew. 4514 obr. Polesie 40 
- Srednica studni 0 1200 mm 
- glqbokosc 3,15 m 
- rzqdna dna 181,60 m npm 
- lokalizacja ukladzie wspolrzqdnych geograficznych cp=5I046'57,20"N, A=19"20'52,83" E 

k) studni chionnej Nr SD68 na dzialce nr ew. 4514 obr. Polesie 40 
- Srednica 0 1200 mrn 
- glqbokoSC 2,43 rn 
- rzedna dna 181,60 m nprn 



- lokalizacja ukladzie wspolrzqdnych geograficznych (p=5I046'55,76"N, A=19"20'52,56" E 
I) studni chionnej Nr SD69 na dziaice nr ew. 46 obr. Polesie 40 

- srednica 0 1200 mm 
- glqbokosc 1,89 m 
- rzedna dna 181,60 m npm 
- lokalizacja ukladzie wspolrzqdnych geograficznych (p=5I046'54,36"N, h=19"20'52,31"E 

m)przebudowq istniejqcych sqczkow drenarskich zlokalizowanych w sqsiedztwie 
projektowanego przepustu PMZ-4 po stronie zachodniej ulicy Szczecinskiej, poprzez 
usytuowanie ich wylotow w projektowanym przepuscie. 

2. szczegolne korzystanie z wod poprzez odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z 
odwodnienia ulicy Szczeciriskiej i terenow przyleglych do ziemi obejmujqce: 

a) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi od km 0+000 do km 
0+462 (ul. Aleksandrowska - rzeka Zimna Woda), wylotem W l  do zbiornika Z6 ze 
zlewni 3,47 ha w ilosci: 

Qmaxh = 489,2 m3/h 
Qsrd = 21,8 m31d 

Qa = 9786 m31rok 
b) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi od km 0+462 do km 

0+830 (rzeka Zimna Woda - ulica Czerwonych Makbw), wylotem W2 do zbiornika 25 ze 
zlewni 2,48 ha w ilosci: 

Qmaxh = 308,7 m31h 
Qsrd = 13,7 m3/d 

Qa = 6174 m3/rok 
c) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi od km 0+830 do km 

1+225 (ulica Rojna - Row z Grabienca), wylotem W3 do zbiornika 24 ze zlewni 3,11 ha 
w ilosci: 

Qmaxh = 462,5 m31h 
Qsrd = 20,6 m3/d 

Qa = 9250 m3/rok 
d) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi od km 1+225 do kni 

1+930 (Row z Grabierica - ulica Sloneczna), wylotem W4 do zbiornika 23 ze zlewni 
10,5 ha w ilosci: 

Qmaxh = 1076 m3/h 
Qsrd = 47,8 m3/d 

Qa = 21525 m3/rok 
e) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi od km 1+930 do km 

3+021 (ulica Sloneczna - Row z Huty Jagodnica), wylotem W5 do zbiornika 22 ze 
zlewni 5,8 ha w ilosci: 

Qmaxh = 777 m3/h 
Qerd = 343 m3/d 

Qa = 15540 m3/rok 
f) odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych z odcinka drogi od km 3+021 do km 

3+252 (Row z Huty Jagodnica - ulica Pancerniakow), wylotem W6 do zbiornika Z1 ze 
zlewni 2,18 ha w ilosci: 

Qmaxh = 214,2 m31h 
Qkrd = 9,s m31d 

Qa = 3234 m3/rok 
g) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinkow ulicy Huta 

Jagodnica odprowadzanych do gruntu za pomocq nastqpujqcymi studniami chlonnymi: 
- SD67 w ilosci: 

Qmaxh = 12,2 m3/h 
Qsrd = 0,54 m3/d 
Qa = 244 m3/rok 

- SD68 w ilosci: 



I I .  
1. 
2. 
3.  

IV. 

Qmaxh = 11,5 m3/h 
Qgrd = 0,51 m3/d 
Qa = 230m3/rok 

- SD69 w ilosci: 
Qmaxh = 10,9 m3/h 
Qgrd = 0,49m3/d 

Qa = 218 m3/rok 

Zobowiqzujq Gminq Miejskq Codz do: 
wykonania urzqdzen wodnych zgodnie z przedloionym operatem, 
utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym oraz prawidlowej eksploatacji urzqdzeri wodnych, 
przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglqdow eksploatacyjnych urzqdzen 
podczyszczajqcych, a czynnosci z nimi zwiqzanych odnotowywania w zeszycie eksploatacji, 
wykonania robot zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz w sposob nie zagrazajqcy 
bezpieczenstwu ludzi i mienia, a takie nie naruszajqcy praw osob trzecich, 
naprawiania ewentualnych szkod lub strat powstalych w zwiqzku z wydanym pozwoleniem oraz 
wykonania dodatkowych urzqdzen i zabezpieczen zapobiegajqcych szkodom, w przypadku 
naruszenia interesow osob trzecich, 
dokonywania uzgodnien z tut. Wydzialem w zakresie wszelkich robot dotyczqcych zmian 
w zaprojektowanym przedsiqwziqciu, 
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekow deszczowych do ziemi waine jest do 
16.1 0.2027r. 
W trakcie wainosci pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wystqpienia uzasadnionych potrzeb 
mogq byc nalozone na wlasciciela dodatkowe obowiqzki niezbqdne ze wzglqdu na ochronq zasobow 
srodowiska, interesow ludnosci i gospodarki. 
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do 
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przyslugujqcych wobec 
tych nieruchomosci i urzqdzen. 

Uzasadnienie 

Postanowieniem z dnia 7.08.2017r. (data wpiywu 08.08.2017r.) Dyrektor Regionalnego Zarzqdu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyznaczyl Starostq Pabianickiego do prowadzenia postqpowania w sprawie 
z wniosku Prezydenta Miasta Lodzi, reprezentowar~ego przez pana Mariusza Przewlockiego Kierownika 
Pracowni Wroclawskiego Biura Projektow DROSYSTEM Sp. Z 0.0. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
na dla zadania ,,Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowq/rozbudowq ulicy Szczecinskiej w 
lodzi" na odcinku okdo 3,360 km, od skrzyiowania z ulicq Aleksandrowskq w kierunku na pdudnie , do 
granic miasta w rejonie ulicy Pancerniakow, wraz z niezbqdnq infrastrukturq nad i podziemnq, tj. 

-wykonanie przepustow wodnych na rowach - ciekach krzyiujqcych siq z projektowanq do 
przebudowy ulicq, 

-przebudowq odcinka cieku Lubczyna, 
-wykonanie zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych wod opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy 
oraz 3 studni chlonnych 

-0dprowadzenie do gruntu wod opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy 
0 wszczqciu postqpowania zawiadomiono strony oraz przeprowadzono w dniu 21.09.2017r. oglqdziny 

w terenie. W zwiqzku z przebudowq ulicy Szczezinskiej przewiduje siq odwodnienie ulicy systemem 
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych z poszczeg6lnych odcinkow 
(zlewni czqstkowych) do zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych. W obliczeniach wielkoSci odpiywow, Srednic 
kanalow i pojemnoSci zbiornikow uwzglqdniona zostala rowniei rezerwa dla terenow przyleglych w pasie 50 
m od projektowanej drogi. Do podczyszczania odprowadzanych wdd przewidziano odsadniki wirowe oraz 
separatory ropopochodne o wydajnosci stosownej do iloSci odprowadzanych w6d, z zabezpieczeniem przed 
przeplywem zwrotnym. 
W zwiqzku z kolizjq projektowanej ulicy Szczecinskiej z istniejqcymi rowami-ciekami o nazwach wjasnych, 
nastqpi ich przebudowa poprzez zamontowanie nowych przepustow na Rowie z Huty Jagodnica i Rowie z 
Grabienca, a ciek Lubczyna zostanie przebudowany, poprzez wykonanie na odcinku 174 m ,,by pasu" 
lqczqcego stare koryto z nowym. 



Nie okreslono czasu trwania pozwolenia na przebudowq rowow, gdyi zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy 
Prawo wodne obowiqzek ten nie dotyczy pozwolen na wykonanie urzqdzen wodnych. 

Pozwolenie niniejsze nie naruszy ustalen wynikajqcych z przyjqtego przez Radq Ministrow w dniu 18 
pazdziernika 2016r. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz rozporzqdzenia 
Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmienionego w dniu 17 lipca 2017r. w sprawie 
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty. 

Biorqc powyisze pod uwagq orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

1. Od decyzji siuiy stronom odwoianie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu za posrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia. 

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeieli inwestor, w ramach realizacji przedsiqwziqcia w zakresie 
drog publicznych, nie rozpocznie wykonywania urzqdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia w ktorym 
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen staio siq ostateczne. 

Otrzymuia: 

1. Mariusz Przewiocki DROSYSTEM Biuro Pr 
ul. Milicka 1, 
51 -1 27 Wroclaw 

2. Gmina tOdz - Zarzqd Drog i Transportu 
ul. Piotrkowska 175,90-447 todz 

3. Urzad Miasta lodzi. 
~epbrtament ~os~bdarowania  Majqtkiem 
Wydzial Gospodarki Komunalnej 
ul. Piotrkowska 175, 90-447 lddz  

4 Urzqd Miasta lodzi  Delegatura L o d i  - Ba!utk-- 
Referat Komunalnv 
ul. Zachodnia 47, 
91 -066 l 6 d i  

5. Urzqd Miasta lodzi  
ul. Piotrkowska 104 
90-926 16d.2, i z prosbq o wywieszenie na tablicy 

ogloszen w terminie 14 dni od dnia dorqczenia 
i zamieszczenie w Biuletynie lnformacji 
Publicznej 

6. Urzqd Miejski w Aleksandrowie Cbdzkim 
Plac KoSciuszki 2 
95-070 Aleksandrow todzki 

7. a/a 

Zwolniono z opiaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.1 1.2006r. 0 opiacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827). 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach 
Wydzial Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa 

ul. Pilsudskiego 2; 95-200 Pabianice 
tel. 42 2254000; fax 42 2159166 


