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Wrocław, 04 marca 201'5 r'

sP-os.6341. 18.2015.AR

DECYzf A Nr 95 /?ols
Napodstawieart.gust. lpktglit.cipktlglit.lust. Zpkt2,art.37pkt2,art.41ust. 1i2,art.42

ust.1i2,art.1,22ust.Lpkt113,ust.4,art.125,art.L27ust.1,3i5,art.128ust,1,art.131ust.1i2,art.
135 ust' 3, art. l4O ust. 1 ustawy z dnia 1'8.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz' L45 z poźn' zm.),

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia IB.I1-'2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegó|nie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz'U'z2014r.,poz. 1800) oraz art. 104 Kodeksu poStępowania administracyjnego

[Dz. U. z20L3r',poz'267zpóźn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego1-L'02'2015r'

o r z e k a m:

Wydaję Gminie Kąty Wrocławskie pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi
(działka nr 11/4 obręb SadkówJ wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ul.
Słonecznei (działka nr 65/1'04 obręb Sadków), terenu istnieiącej i projektowanej
szkoły (działka nr 1I/25 i 1'1'/26 obręb Sadków) oraz terenu projektowanei świetlicy
wieiskiei fdziałkanr65/2i66/2obrębSadków),gm'KątyWrocławskie_wilości:

Q- 1,2,7 dm3/sek
q-8730m:r/rok

poprzez system skrzynek retencyjno-rozsącza1ących zlokalizowany na działce nr 11/4 obręb Sadków
(dopływ wód opadowych do systemu skrzynek _ 176,6 dm3/sek] po oczyszczeniu wód opadowych
w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem,

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w powyższym zakresie zostaje wydane na
CZas oznaczony do 2 B lutego 2 0 2 5 r. pod następującymi warunkami:
1' prawidłowej eksploatacj i urządzen służących do oczyszczania, retencjonowania i odprowadzania

wód opadowych,
2' zaspokojenia pretensji odszkodowawczychzwiązanych z udzielonym pozwoleniem.

Wydaję Gminie Kąty Wrocławskie pozwolenie wodnoprawne na wykonanie Systemu
odprowadzania wód opadowych do ziemi (działka nr 1'L/4 obręb Sadków) składającego się ze
skrzynek retencyjno-r ozsącza-1ących o następujących parametrach:

- ilość skrzynek - 140 szt. x 3
- wymiary modułu (bez osypki żwirowej) - 84 m x L,2 m x 1,B m
- rzędna dna skrzynek - 136,38 m npm

i lokalizacji systemu:

I.

I I.

III

W sp ółrzęd n e g eog rafi czne
centralnego punktu

N - 51.,03',04.82',
E - 16,50',15.99',

Pozwolenie na wykonanie urządzen wodnych zostaje wydane pod następującymi warunkami:
1) prowadzenia i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną

wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami i normami,
2) w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci drenarskiej lub innych urządzeń odwadniających

na|eży niezwłocznie przeprowadzić prace zapewniające ciągłość odprowadzenia wody
uszkodzonymi urządzeniami, bez szkody dla gruntów sąsiednich, Prace te należy wykonać pod
specjalistycznym nadzorem, po powiadomieniu właściwej terytorialnie spółki wodnej
i Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych We Wrocławiu. W przypadku
konieczności przebudowy sieci drenarskiej naIeży uzyskać odrębne pozwolenie wodnoprawne,

3) zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.
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UZASADNIENIE
Kazimierz Małowiecki, działający na rZeCZ Gminy Kąty Wrocławskie, Wystąpił wnioskiem

z1O.O2'2O1'5 r. (data złożenia WStarostwie Powiatowym we Wrocławiu - II'02'2015 r.) owydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopovvychz nawierzchni ul.

Słonecznej (cz. działki nr 65/L04 obręb Sadków), terenu istniejącej i projektowanej szkoły (działka nr
1'1'/25 i 1'1'/26 obręb Sadków) oraz terenu projektowanej świetlicy wiejskiej fdziałka nr 65/2 i 66/2
obręb Sadków) w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie'

Na szczegóIne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do ziemi) i wykonanie urządzen
wodnych [system chłonnyJ Wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 1'22 ust. 1 i 3 Prawa wodnego).
Zgodnie z art' L40 ust. 1 Prawa wodnego organem właściwym do wydania decyzji we wnioskowanym
zakresie jest starosta.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych
na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony.
Zgodnie z art. L27 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej
sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz umieSZCZenie
go na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl. W wyniku powyższego zawiadomienia nie
wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia.

Podstawę techniczną wydania decyzjt stanowi:
1) ,,operat wodnoprawny" opracowany w lutym 2015 r.przeztnŻ. Kazlml'erza Małowieckiego,
2) ,,opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zaprojektowania

odprowadzenia wód deszczowych do gruntu z ul. Słonecznej [dz. nr 65/1'04), z działki nr L1f 25 oraz
z działek 65 /2 i 66/2 w Sadkowie" opracowana w listopadzie 201'4 r. przez mgr Jacka Jastrzębskiego.

Na podstawie $ 21 ust 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 1'8.1'1''201'4 r. wsprawie
warunków, jakie należy spełnić przy Wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz W Sprawie
substancji szczególnie szkodliwych d]a środowiskawodnego (Dz'U' z20'J'4 r. poz' 1800) wody opadowe
lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż wymienione W ust. 1 pkt L i 2 w/w rozporządzenia
mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Ponieważ w przedmiotowej sprawie
odprowadzane będą wody opadowe z połaci dachowej budynków oraz dróg WeWnętrznych w pozwoleniu
zo stały określone wyłącznie parametry ilościowe o dprowadzanych wó d'

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na ,,szczegó|ne" korzystanie z wód
określono zgodnie z wnioskiem.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego W poStępowaniu wodnoprawnym stwierdzono , że nie
ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji'
Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawnymi, mając na względzie
właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatac ję urządzen oraz Zapewnienie należytej ochrony wód przed
zani e czy szczeni em i zab ezpi e czen i e słu sz nych i nte r e s ó w stro n.

Przedmiotowe przedsięwzlęcie znajduje się w całości poza obszarami Natura 2000, a także poza
innymi obszarami chronionymi zgodnie Z ustawą o ochronie przyrody - w związku z powyŻszym oraz
zuwagi na charakter i zasięg projektowanego przedsięwzięc'ta nie będzie ono negatywnie oddziaływać na
te obszary.
Mając powyŻSze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34)' odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty
Powiątu Wrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji'

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urzqdzeń wodnych koniecznych do jego
realizacji orąz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujqcych wobec tych
nieruchomości i urzqdzeń (art' 123 ust' 2 Prąwą wodnego)'

3' Pozwolenie wodnoprawne Wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczqł wykonywania urzqdzeń wodnych w
terminie 3 ląt od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzeń stało się
ostateczne (art. 135 pkt 3 Prawa wodnego).

4' Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę W rozumieniu przepisów ustawy z dnią 7'07.1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm).



Adnotacia o opłacie skarbowei:
Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej - zgodnie z ąrt' 7 pkt 3 ustawy z dnia 16listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz' I]. z 2014 r', poz' L628 z późn. zm.).

STAROSTY

Ałicja Rudzińska
Głou''lly Specjalista

w Wyd;:;,:'., .,rl]i]roflV Środowiska

Otrzvmuia:

GI c'n'*r t) Gmina KątyWroctawskie.'J 55-0Bo Kąty Wrocławskie, Rynek - Ratusz 1

za p ośrednictw em p ełnomocnika: Kazimierza Małowieckiego
DFE EKORAJ Sp. z o.o.

50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1

(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)

z. oŚ - a/a +1 egz' operatu wodnoprawnego

Do wiadomości:
1'' Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

50-950 Wrocław, ul. C. K. Norwida 34

2. Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska
51'-1't7 Wrocław, ul. Paprotna 14

Sprawę prowadziła: A' Rudzińska tel. 71 72 21 766


