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STAROSTA

WARSZAWSKI 1ACIIOPNI

- w ożarwTwecijrn Otarów Mazowiecki, dnia 22 grudnia 2016 r,

08.6341.317.20 16.AZ

DECYZJA

Na podstawie art. lo4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks posiępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 140 ust. 1, art. 131 ust. 1, art. 122

ust. I pkt I w związku z art. 37 pkt 2, art. 122 ust. I pkt 3, art. 9 ust. I pkt l9 lit. b) i lit. t), art.9 ust 2

pkt 2 oraz art. 127 ust. 1, ust. 3 i ust. 5, art. 128 ust. I ustawy z dnia 18 lipca 200! r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łomianki, działającej

poprzez pełnomocnika Pana Adama Kluja, o udzielenie:
- pozwolenia wocłnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. zbiornika ziemnego na działce

onr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki poprzezjego uszczelnienie;

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu urządzenia kanalizacyjnego do jeziora potocznie

zwanego Fabrycznym na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do jeziora potocznie zwanego Fabrycznym

wylotem na działce Onr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki

orzekam

A. Udzielam Gminie Łomianki z siedzibą w Łomiankach adres: ul. Warszawska 115,

05-092 Łomianki pozwolenia wodnoprawnego na:
li likwidację urządzenia wodnego tj.: zbiornika ziemnego o powierzchni 1351 m2 na działce o nr

ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki, polegającą na uszczelnieniu zbiornika

poprzez ułożenie na dnie i skarpach zbiornika membrany EPDM oraz koszy gabionowych

wypełnionych łamanym kamieniem wapiennym (współrzędne geograficzne środka zbiornika:

52°20”44.42” N, 20°54”9.56” E);
2.1 wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm do jeziora

potocznie zwanego Fabrycznym na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina

Łomianki usytuowanego na rzędnej 75,7 rn n.p.m. (współrzędne geograficzne: 52°2050” N,

20°5416 „E).

BL Udzielam Gminie Łomianki z siedzibą w Łomiankach adres: ul. Warszawska 115,

05-092 Łomianki pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód jeziora potocznie

zwanego Fabrycznym wylotem kanalizacji deszczowej, o którym mowa w pkt 1.2. niniejszej

decyzji, ścieków stanowiących mieszaninę wód ze zbiornika szczelnego zlokalizowanego na

działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, wód opadowych i roztopowych, które będą

odprowadzane z toru rowerowego zlokalizowanego na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki

Dolne (powierzchnia: 75 m2) oraz wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z odcinków

ulic Fabrycznej i Warszawskiej w gminie Łomianki oraz (powierzchnia utwardzona: 5 ha).

B.II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

li llośó ścieków wprowadzanych do wód jeziora potocznie zwanego Fabrycznym nie przekroczy

77,8 l/s i 16135 m3/rok.
2.1 Utrzymywania w należytym stanie czystości terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe

i roztopowe (ścieki).

8.11Ł Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony, tj. do dnia 22 grudnia 2026 roku.

Uzasadnienie

Gmina Łomianki, działając poprzez pełnomocnika Pana Adama Kluja, wnioskiem z dnia

7 listopada 2016 r. zwróciła się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia

wodnego tj. zbiornika ziemnego na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne poprzez jego

uszczelnienie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu urządzenia kanalizacyjnego do tzw.

jez. Fabrycznego na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne oraz pozwolenia

wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do jeziora potocznie zwanego Fabrycznym wylotem

nadziałce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne. Wraz z wnioskiem przedłożone zostay

dokumenty wyszczególnione wart. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 469 z pożn. zm.).
Z przedłożonych materiałów wynika, że w ramach rewitalizacji parku w Łomiankach

Dolnych, gmina Łomianki planowane jest m. in. uszczelnienie ziemnego zbiornika wodnego poprzez

ułożenie na skarpach i w dnie zbiornika membrany EPDM oraz koszy gabionowych wypełnionych



łamanym kamieniem wapiennym na działce o nr ew. 5)2 obręb 0010 Łomianki Dolne tj. (wykonanie

tzw. doliny mgieł). Ponadto do zbiornika odprowadzane będą oczyszczone w osadniku, separatorze

substancji ropopochodnych i złożu mineralnym oraz zdezynfekowane promieniowaniem Uy wody

opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej ulic Fabrycznej i Warszawskiej w gminie Łomianki.

Nadmiar wód z ww. zbiornika odprowadzany będzie wraz z wodami opadowymi i roztopowymi z toru

rowerowego zlokalizowanego na terenie parku do jeziora potocznie zwanego Fabrycznym wylotem

kanalizacji deszczowej usytuowanym na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne. Przed

wprowadzeniem do wód jeziora potocznie zwanego Fabrycznym mieszanina ww. wód podczyszczana
będzie w separatorze substancji ropopochodnych. Natężenie odpływu mieszaniny wód ze zbiornika
limitowane będzie wydajnością pompy. Jezioro potocznie zwane Fabrycznym jest jeziorem
przepływowym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1, pkt lit. b) i lit. D ustawy Prawo wodne ziemny zbiornik wodny i wylot

urządzenia kanalizacyjnego stanowią urządzenia wodne. Na wykonanie urządzenia wodnego
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne — art. 122 ust. I pkt 3 ww. ustawy. Stosownie do zapisów
ustawy Prawo wodne przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio
do ich likwidacji (art. 9 ust. 2 pkt 2). Zgodnie z definicją zawartą w art. 9ust. 1 pkt 14 lit c ww. ustawy
wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk,
terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg
i parkingów są ściekami. W myśl art. 37 ust. 2 ww. ustawy wprowadzanie ścieków do wód stanowi

szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z art. 122 ust. I pkt 1 ww. ustawy na szczególne korzystanie

zwód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do wydania przedmiotowych

pozwoleń wodnoprawnych jest starosta (art. 140 ust. I ww. ustawy).
Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej
wiadomości.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków
określonych w art. 128 ustawy Prawo wodne, w związku z tym postanowiono udzielić pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

Stosownie do treści 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniti ścieków do wód lub do Ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800) nie ustalono dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych

i roztopowych z dróg gminnych. Wszystkie warunki nałożone niniejszą decyzja wynikają
z przedłożonych materiałów,

Zgodnie z treścią art. 127 ust. I i 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
na wprowadzanie ścieków do wód wydano na czas określony — nie dłuższy niż 10 lat. Stoso+”nie do
treści art. 5 ww. ustawy nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji sluy Stronom odwolanie za pośrednictwem Starosty Warszawskiego

Zachodniego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Zarzecze 13 b,
03-194 Warszawa, w terminie 14 dni od daty otczyinanka.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzypr!w deNtieruchomosci i urządzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz 4asnośei i uprawnień osób trzecich
przysiugujęcych wobec tych urządzen (arty”14u$4%ita%4pr z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo
wodnej). .t ;Ęt ...
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Do wiadomości (po nadaniu klauzuli ostateczności);
I. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Opłat Srodowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ni. Bartycka 110 a, OO-716 Warszawa

ZWOLNIONE OD OPŁATY SKARBOWEJ
zgodnie Z ait. 7 pkt 3

ustawy z dnia 15 listopada 2006r.
ąfJrT.4
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Informacja
o wybranych wymosaniach wynilwiacych 2 obowigzujacych przepisów:

I. Stosownie do zapisu art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urządleń wodnych wygasa jeżeli jego realizacja nie zoslaj%ic rozpoczęta w ciągu trzech lat od dnia, w którym niniejsze
pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

2. Zgodnie z 23 ust I rozporządzenia Ministra Smdowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód bib do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego zaklad ma obowiązek przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających
ścieki co najmniej 2 razy do roku i notowania czynności eksploatacyjnych w zeszycie eksploatacji.

3. Stosownie do art. 134 ust. I ustawy z dnia 18 lipca 200Ir. - Prawo wodne następca prawny zakładu, który uzyskał
pozwolenie wodnoprawne, które nie dotyczy eksploatacji instalacji, przejmuje prawa i obowiązki %ynikające z tego
pozwolenia

4. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację kanalizacji deszczowej przejmuje prawa i obowiązki wynikaace z tego
pozwolenia. Po±niot ten powinien niezwłocznie wystąpić o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego
instalację (art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 200lr. - Prawo wodne i art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2COlr. —

Prawo ochrony środowiska).
5. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku niaprzestrzeganiajego

warunków stosownie do art. 136 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne.
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