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STAROSTAS~pOLENSKJ
ul. K.o8ciuszki 11

~-400 Syp61no Krajenskie Sepolno Krajenskie, dnia 16 grudnia 2011 r.

RO.6341.54.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 41, art. 58 ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt. 1,art. 127 ust. 1
i 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z pozn. zm.), § 11 ust. 3 pkt 5 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk6w, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu sciekow do w6d lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z pozn, zrn.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakladu
Gospodarki komunalnej Sp. z 0.0. z siedziba w Sepolnie Krajenskim przy ul. Orzeszkowej 8,
z dnia 24 listopada 2011 r. (wplyw dnia 29 listopada 2011 r.) w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego

orzekam:

I. Udzielic Zakladowi Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedziba w Sepolnie
Krajeriskim, ul. Orzeszkowej 8, pozwolenia wodnoprawnego na:

);> pob6r w6d podziemnych z ujecia miejskiego zlokalizowanego w Sepolnie Krajenskim
w ilosci:
Q max/h = 180 m3/h;
Q sr. dob. = 1 750 m3/d;
Q max roczne = 782925 m3/rok

ujecie miejskie ujrnujace wody z pokladow czwartorzedowych zaopatruje w wode pitna
miasto Sepolno Krajenskie, Piaseczno, Dziechowo, Trzciany, Skarpa, Sikorz, Komier6wek,
Niechorz, Chmielniki, Grochowiec, Swidwie, Wysoka, Zboze, Wisniewka oraz awaryjnie
miejscowosci lezace na trasie wodociagu Kawle - Jazdrowo.
Ujecie sklada sie z 5 studni glebinowych zlokalizowanych na dzialkach:
- Nr 538/12 obreb 1 Sepolna Krajenskiego - studnia Nr 5;
- Nr 168/13 obreb 1 Sepolna Krajenskiego - studnia Nr 6;
- Nr 538/12 obreb 1 Sepolna Krajenskiego - studnia Nr 7;
- Nr 168/17 obreb 1 Sepolna Krajenskiego - studnia Nr 8;
- Nr 530 obreb 1 Sepolna Krajenskiego - studnia Nr 9;
oraz posiadajacych zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla calego UJ~Cla w wysokosci
183,0 mvh przy depresji 13-24 m.

);> odprowadzenie w6d poplucznych z plukania odzelaziacza w ilosci 9 m3 co 9 dni tj.:
365 m3/rok, wylotem do rowu melioracji szczegolowej zlokalizowanym na dzialce Nr
526 obreb 1 Sepolno Krajenskie, administrowanego przez Gminna Spolke Wodna w
Sepolnie Krajenskim,

II. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w pkt. I udziela sie do dnia 15 grudnia 2021 r.
pod nastepujacymi warunkarni:
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1. Urzadzenia wodne sluzace do ujmowania wod podziernnych oraz urzadzenia
zabezpieczajace wody przed zanieczyszczeniem beda utrzymywane w nalezytym
stanie technicznym oraz wlasciwie eksploatowane.

2. Prowadzenia systematycznych porniarow ilosci ujmowanej wody odnotowywanej w
ksiazce eksploatacji - rejestrze poboru wody.

3. Uprawniony zobowiazany jest do prowadzenia okresowych obserwacji wydajnosci
poszczegolnych studni polegajace na przeprowadzeniu raz na kwartal pomiarow
zwierciadla wody i wydajnosci studni, odnotowywanej w ksiazce eksploatacji studni.

4. Uprawniony zobowiazany jest do dokonywania analiz wody surowej oraz wody
uzdatnionej pobieranej ze studni, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie
przeplsaml prawa.

5. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, ktore mega wyniknac w zwiazku z
realizacja nadanych uprawnien.

6. Urzadzenia zabezpieczajace wody przed zanieczyszczeniem winny bye eksploatowane
w taki sposob, aby wartosci wskaznikow zanieczyszczen nie przekraczaly
dopuszczalnych wartosci wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa. Nalezy
kontrolowac zloze w odzelaziaczach iwymieniac je w miare potrzeb.

III. Na podstawie art. 58 ust 5 prawa wodnego wyznacza sie strefe ochrony bezposredniej w
odleglosci do 8 m od obudow poszczegolnych studni w ramach istniejacych ogrodzen,
wylaczonych z uzytkowania do celow niezwiazanych z eksploatacja ujecia.

Na terenie ochrony bezposredniej ujecia wody nalezy:
1. Odprowadzac wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie ich do

urzadzen sluzacych do poboru wod,
2. Zagospodarowac teren zielenia.
3. Ograniczyc do niezbednych potrzeb przebywanie osob niezatrudnionych przy

obsludze urzadzen sluzacych do poboru wody.
4. Umiescic tablice na ogrodzeniu, zawierajace informacje 0 ujeciu wody i zakazie

wstepu osob nieupowaznionych.
IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchornosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przyslugujacych wobec tych nieruchornosci i urzadzen,
V. Organ wydajacy niniejsze pozwolenie zastrzega, ze po zatwierdzeniu warunkow
korzystania z w6d regionu wodnego oraz warunk6w korzystania ze zlewni moze zmienic
ilosc pobieranej wody oraz odprowadzanych w6d poplucznych okreslonych w pkt I niniejszej
decyzji, a w uzasadnionym przypadku cofnqc bez odszkodowania nadane uprawnienia.
VI. Organ wydajqcy pozwolenie zastrzega, ze w przypadku zmiany celu i zakresu korzystania
z w6d lub zmiany warunk6w wykonywania uprawnien ustalonych w niniejszym pozwoleniu
moze cofnqc lub ograniczyc bez odszkodowania niniejsze pozwolenie.
VII. Organ wydajqcy pozwolenie zastrzega, ze niniejsze pozwolenie nie moze naruszac
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunk6w korzystania z w6d
regionu wodnego oraz warunkaw korzystania z wad zlewni, jak r6wniez wymagaiJ. ochrony
zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.
VIII. Integralnq cz~sciq niniejszego pozwolenia jest "Operat wodnoprawny na pob6r w6d
podziemnych i odprowadzanie w6d poplucznych w miejscowosci Sfp61no Krajenskie"
gmina Sfp61no Krajenskie, powiat SfPolenski, wojew6dztwo Kujawsko - Pomorskie,
opracowany w listopadzie 2011 r. przez "PROJMEL" Uslugi projektowe i nadzory Bogdan
Rydzkowski, ul. Angowicka 42/10, 89-600 Chojnice.
Odpowiedzialnosc za wyniki i obliczenia ponosi wykonawca operatu wodnoprawnego.
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UZASADNIENIE

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedziba w Sepolnie Krajenskim przy ul.
Orzeszkowej 8, wystapil z wnioskiem 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pob6r w6d
podziemnych oraz odprowadzenie w6d poplucznych dla ujecia miejskiego w Sepolnie
Krajenskim,

W zwiazku z powyzszym na podstawie ali. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne, w dniu 30 listopada 2011 r, wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego dla w/w projektu. Informacja 0 zlozonyrn wniosku
zostala podana do publicznej wiadomosci na tablicach informacyjnych Starostwa
Powiatowego i Urzedu Miejskiego w Sepolnie Krajenskim oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sepolnie Krajenskim w dniach od 30
listopada 2011 L, do 14 grudnia 2011 L

Na podstawie przepis6w prawa uznano wniosek za uzasadniony i orzeczono jak w
sentencji niniejszej decyzji. -

Od decyzji niniejszej sluzy Stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku wniesione za moim posrednictwem, w terminie 14 - dni
liczac od dnia nastepnego po jej doreczeniu.

Otrzymuja:

1: 'If:' STAROSITm~~/ghL~~~
Dyrelctor Wydziatu Rolnictwa.. Lemictwa

iOchrony Srodowiska

cY Wnioskodawca,
2. Gminna Spolka Wodna Sepolno Kraj.,
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Gdansk
4. Ala.

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszalkowski
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego
87 -100 Torun

2. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

3. Urzad Miejski w Sepolnie Krajenskim
UI. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie

Sp.: B. Wisniewska

-
Pobrano opiate skarbowa zgodnie z ust. 24 w czesci III zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225. poz. 1635 z pozn. zrn.), wg kt6rej nalezna oplata skarbowa za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217,00 zl. Powyzsza naleznosc zostala uiszczona w
kasie Urzedu Miejskiego w Sepolnie Krajenskim w dniu 29.11.2011 r.
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