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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020, poz. 256, z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA. ZUZ.5.4210.725m.2020.KM z dnia 8 lutego
2021 roku na wniosek Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 05-
850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowanego przez pełnomocnika — Pana Andrzeja Kuryłowicza,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód
opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonej projektowanej drogi gminnej, ulicy
Wierzbowej w miejscowości Szeligi do ziemi poprzez urządzenia wodne tj. zestawy retencyjno-
rozsączające zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 229, 235, 236/3, 236/5, 241
obręb 0031 Szeligi PGR, gm Ozarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj.
mazowieckie, na warunkach określonych poniżej:
1. w zakresie ilości wód opadowych i roztopowych:

MAKSYMALNA ŚREDNIA ILOŚĆ
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA ILOŚĆ wÓD WÓD

ZLEWNI ZLEWNINUMER URZĄDZENIA OPADOWYCH LUB OPADOWYCH LUB
ZREDUKOWANA

2 ROZTOPOWYCH ROZTOPOWYCHF[m] Fz[m2]
Qmax [m3/s] yr Śr [m3/rokj

zestaw nr 1 165,05 148,55 0,00114 83,19

zestaw nr 2 200,02 180,02 0,00139 100,81

zestaw nr 3 371,80 334,62 0,00258 187,39

zestaw nr 4a i 4b 511,90 460,71 0,00355 258,00
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zestaw nr 5 432,30 389,07 0,00300 217,88

zestaw nr 6 286,10 57,49 0,00198 144,19

zestaw nr 7 300,80 270,72 0,00208 151,60

zestaw nr 8 209,20 188,28 0,00145 105,44

Suma 2229,46 0,2229 0,01717 1248,50

2 w zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urzqdzeń wodnych winny spełniać
wymogi zgodne z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi ≤ródlqdowej z dnia
12 lipca 2019r w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki~, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a takze przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urzqdzeń wodnych

o węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /dm3
o zawiesina ogólna ≤ 100 mg/dm3

Z REKTORA

O

Otrzymuip:
1. Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez
okres 14 dni, oraz w BlP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu
podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej);

2 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańskal29/133, 05-850 Ożarów
Mazowiecki (celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BlP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne
potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej
oraz tradycyjnej);

3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
4. Aa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1,w związku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 1 pkt 3 ppkt 7, art. 393 ust. 4
i 5, art. 396, art. 400 ust.1, 401 ust. 4, art. 403 ust. 2 art. 407, art. 414 ust 1 pkt 4, art. 415, art.
397 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 388 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne
(tj. Dz.U. z 2020 roku poz.310) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz na podstawie art.104 i 107 K.p.a. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
— po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Kolejowej
2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowanego przez pełnomocnika — Pana Andrzeja
Kuryłowicza z dnia 16 listopada 2020r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu dnia 20 listopada
2020r), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie
wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonej projektowanej drogi gminnej, ulicy
Wierzbowej w miejscowości Szeligi do ziemi poprzez urządzenia wodne tj. zestawy rozsączające
zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 229, 235, 236/3, 236/5, 241 obręb 0031
Szeligi PGR, gm Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie

orzekam

I. Udzielam Burmistrzowi Gminy Ożarów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 05-850
Ożarów Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonej projektowanej drogi gminnej, ulicy
Wierzbowej w miejscowości Szeligi do ziemi poprzez urządzenia wodne tj. zestawy rozsączające
zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 229, 235, 236/3, 236/5, 241 obręb 0031
Szeligi PGR, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, Po
podczyszczeniu w osadnikach, na warunkach określonych poniżej:

- w zakresie ilości wód opadowych i roztopowych:



MAKSYMALNA ŚREDNIA ILOŚĆ
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA ILOŚĆ WÓD WÓD

ZLEWNI ZLEWNI
NUMER URZĄDZENIA OPADOWYCH LUB OPADOWYCH LUB

ZREDUKOWANA
2 ROZTOPOWYCH ROZTOPOWYCHF[m] Fz[m9

Umax (m3/s] yr śr [m3/rok]

zestaw nr 1 165,05 148,55 0,00114 83,19

zestaw nr 2 200,02 180,02 0,00139 100,81

zestaw nr 3 371,80 334,62 0,00258 187,39

zestaw nr 4a I 4b 511,90 460,71 0,00355 258,00

zestaw nr 5 432,30 389,07 0,00300 217,88

zestaw nr 6 286,10 257,49 0,00198 144,19

zestaw nr 7 300,80 270,72 0,00208 151,60

zestaw nr 8 209,20 188,28 0,00145 105,44

Suma 2229,46 0,2229 0,01717 1248,50

- W Zakresie stopnia oczyszczania wód opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urzqdzeń wodnych winny spełniać
wymogi zgodne z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi ≤ródlqdowej z dnia
12 lipca 201* w substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urzqdzeń wodnych

o węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /dm3
o zawiesina ogólna ≤ 100 mg/dm3

II. Zobowiązać Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 05-850
Ożarów Mazowiecki, w przedmiocie usługi wodnej jak wyżej, do:
1. Utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urządzeń wodnych

odprowadzających wody opadowe lub roztopowe;
2. Przeprowadzania kontroli urządzeń wodnych po obfitych opadach deszczu;
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3. Dokonywania, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
podczyszczających;
4. okresowego czyszczenia studzienek z nagromadzonego osadu;
Ill. Termin ważności niniejszej decyzji określa się na 30 lat liczony od dnia, w którym niniejsza

decyzja stała się ostateczna.
IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich
przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Zgodnie z art. 415 u. p. w. pozwolenie można cofnąć i ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli
zakład m in. nie przestrzega warunków niniejszego pozwolenia.

VI. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi:

1. Operat wodnoprawny dla Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki z siedzibą przy ul.
Kolejowej 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na odprowadzanie wód opadowych lub
roztopowych z powierzchni budowanej drogi gminnej, ul. Wierzbowej w miejscowości Szeligi
w Gminie Ożarów Mazowiecki”, opracowany przez mgr inż. Artura Chrzanowskiego.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Ożarów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, reprezentowany przez pełnomocnika — Pana Andrzeja Kuryłowicza wystąpił
z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód
opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonej projektowanej drogi gminnej, ulicy
Wierzbowej w miejscowości Szeligi do ziemi poprzez urządzenia wodne tj. zestawy rozsączające
zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 229, 235, 236/3, 236/5, 241 obręb 0031
Szeligi PGR, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 310), strony zostały zawiadomione o wszczęciu
postępowania pismem z dnia 17.12.2020 roku, organ umożliwił im także czynny udział w każdym
stadium postępowania, składanie wyjaśnień i wniosków dowodowych oraz poinformował
o zebraniu materiału dowodowego wskazując termin, w którym mogą się z nim zapoznać.
W okresie wyłożenia do wglądu dokumentacji sprawy nie wpłynęły wnioski oraz nie zgłoszono
żadnych żądań w przedmiocie sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (t.j. - Dz. U. z 2020
roku poz. 310), obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej
wiadomości - zawiadomienie było umieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w
Ożarowie Mazowieckim od dnia 29.12.2020 roku do dnia 13.01.2021 roku oraz w BlP tut. organu.

Z załączonej dokumentacji wynika iż, przedmiotowa inwestycja realizowana jest w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych. Wobec powyższego w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej
nie stosuje się art. 396 ust. J. pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).
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Teren inwestycyjny nie jest objęty formą ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j — Dz. U.
z 2018r. poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW)
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych JCWP, nazwa: Dopływ spod Ożarowa Mazowieckiego, oznaczonej kodem
PLRW200017272849 oraz w rejonie Jednolitych części wód podziemnych JCWPd, oznaczonej
kodem PLGW2000G5. Teren ten przynalezy do Regionu Wodnego Środkowej Wisły, obszar
dorzecza Wisły i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni
w Łowiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzeczności z planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły ani też nie narusza celów środowiskowych i wodnych określonych dla
wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrozi osiągnięciu celów
środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie będzie naruszać również ustaleń planu zarządzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz obowiązujących norm i przepisów.

W okresie prowadzenia niniejszego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski
i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego oraz zawartych ustaleń
i w oparciu o przedłożone dokumenty w sprawie wykazano, iż spełnione zostały wymogi
formalnoprawne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie złożonego
wniosku.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUczENIE
1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie Spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia

nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem
2 od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki

wodnej wód Polskich w warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu zlewni Wód Polskich
w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 .400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez

ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak

jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. Dyrektora

~ DYREKTORA

. . 0.Otrzymują wg strony następnej:
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Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Andrzej Kuryłowicz — pełnomocnik Burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki
ul. Hemara 3/7, 80-280 Gdańsk,

2. Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
3. Strony postępowania — wobec której zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256)
w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020
r. poz. 310,284) - właściciel/władający działek ewidencyjnych nr 229, 235, 236/3, 236/5,
241 obręb 0031 Szeligi PGR, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni;

4. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz
tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Łowiczu;

5. Aa.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie
. tarostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańskal29/133, 05-850 Ożarów

Mazowiecki.

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne została pobrana
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 224,88 zł.
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