Koszalin, dnia 19.02.2019r.
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DECYZJA

Na podstawe:
.
.
- art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 ilpca
2017r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017.1566 ze zm.);
- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz.U.2017.1257 ze zm.), udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Zakładowi Usług

Komunalnych, ul. Stawna 2, 76-01 OPolanów

na usługę wodną - pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu wiejs ~iego z istniejącego ujęcia
wody wyposażonego w studnię głębinową nr 1/73 z 1973 r., o głębokości 46,0 m, wydajności eksploatacyjnej
18,0 m3fh przy depresji s = 6,5 m, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X=5999210.60
Y=5598251.00, na -działce nr 8/1 obręb geodezyjny Rekowo, gm. Polanów, powiat koszaliński, w ilości:
Omax s = 0,000722 m3/s
Ośrd = 15,1 m3/d
Odop r = 5519 m3/rok
Zobowiązuje się wnioskującego

do:
1. Oszczędnego gospodarowania wodą w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni
i zapobiegania marnotrawstwu wody;
2. Stałego nadzoru i utrzymania studni, stacji uzdatniania wody oraz hydroforni w należnym stanie
technicznym, wykonywanie bieżącej konserwacji i niedopuszczania do skażenia lub zanieczyszczenia
wód wskutek niewłaściwej eksploatacji ujęcia;
3. Oznaczenia ujęcia i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem lub skażeniem oraz dostępem osób
nieupoważnionych ;

4. Dokonywania wszelkich prac remontowych i zabezpieczających w przypadku uszkodzenia u rządzeń ;
5. Naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym
lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia
ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich;
6. Każdorazowego powiadamiania PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach
w trakcie eksploatacji ujęcia;
7. Wykonania badań pobieranej wody w stanie pierwotnym (surowym) co najmniej dwukrotnie w ciąg u roku
pod względem przydatności do spożycia. Woda powinna odpowiadać warunkom rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. "w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi" (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Ocena przydatności wody do spożycia powinna być także
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przeprowadzana każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości
wody, szczególnie jej pogorszenie;
8. Podmiot korzystający z usług wodnych jest obowiązany do przekazywania wyników prowadzonych
pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym Dyrektorowi
Zarządu Zlewni w Koszalinie w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni - zgodnie z
obowiązkiem wynikającym z treści art. 304 ustawy Prawo wodne;
9. Prowadzenia obserwacji wydajności studni i poziomu zwierciadła wody przynajmniej dwa razy w ciągu
roku oraz ich ewidencjonowania;
1O. Pomiarów ilości pobieranej wody przynajmniej raz w miesiącu oraz ich ewidencjonowania.
Niniejsze pozwolenie udziela się na okres do dnia 29.01.2039 r.
Uzasadnienie:
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym sporządzonym
w listopadzie 2018 roku oraz dokumentacją hydrogeologiczną złożył w dniu 20.11.2018 r. Zakład Usług
Komunalnych, ul. Stawna 2, 76-010 Polanów. Wniosek wymagał uzupełnienia, w związku z czym w dniu
05.12.2018 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia go o opłatę za wydanie pozwolenia. Potwierdzenie
wniesienia opłaty przedłożono w dniu 22.01.2019 r.
W dniu 23.01.2019r na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowan ia
administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257t.j./ w związku z art. 397 ust. 1, art 397 ust. 3 pkt 2, art. 401
ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017r. poz. 1566
z późn.zm./, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia
postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag.
W zakreślonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag wzg lędem prowadzonego postępowania.
Zakład Usług Komunalnych, ul. Stawna 2, 76-01 O Polanów realizuje pobór wód podziemnych z
istn iejącego ujęcia wód podziemnych, wyposażonego w studnię głębinową nr 1/73 z 1973 r., o głębokości
- 46,0 m, wydajn-oścreksploatacyjnej 18 m3/h-przy-depfesjis- = 6~5 m. Pobrana woda jes1uztfatn~na.-poprzez
usunięcie żelaza i filtrację oraz gromadzona w zbiornikach hydroforowych a następn ie dystrybuowana na
potrzeby wodociągu wiejskiego, zaopatrującego w wodę m. Rekowo. Ujęcie wód podziemnych jest położone
w obrębie jednolitych wód podziemnych JCPWd-9 - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ocena stanu
ilościowego i chemicznego części wód jest określona jako dobra, natomiast ocena zagrożenia nieosiągnięcia
ilościowego i chemicznego dobrego stanu jako n iezagrożona.
Dla prawidłowego działania ujęcia wód podziemnych zastosowane są następujące aparatury kontrolnopomiarowe: pomiar ilości wody pobieranej ze studni głębinowej odbywa się za pomocą wodomierzy
śrubowych kołnierzowych typu MWN DN=50 mm i Omax= 40,0 m3/h, zainstalowanego w obudowie studni
oraz wodomierza MZ-50, zamontowanego w budynku stacji, mierzący ilość wody kierowaną do dystrybucji.
Aktualne zużycie wody ustalone zostało na podstawie odczytów wodomierza i przewiduje się, że w
trakcie obowiązywania pozwolenia wzrośn ie o około 50%.
Decyzją z dnia 28.06.1973 r. znak AB.1 ll/G-42/155/73 Prezydium Rady Narodowej w Koszalinie
zatwierdziło aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód
podziemnych. Z obliczeń wynika, że maksymalny pobór wody ujęcia wyniesie Omaxh=2,6 m3/h. Zasięg
oddziaływania leja depresji przy takim poborze wyniesie około 24,5 m.
Ostatnią analizę wody surowej wykonało we wrześniu 2018 r. laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w
Pszczy~ie. An,al!z~ fizyk~chemiczna w~kazała, że wody podziemne (surowe) przekraczają dopuszczalną
warto~c .wsk~z.nikow dla zelaza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie Jakosc1 wody prze~na~zonej do spożycia przez ludzi. Pod względem mikrobiologicznym laboratorium
SGS Polska Sp. z o.o. z s1edz1bą w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej 52a w grudniu 2017 r. w wodzie bakterii
z grupy Coli nie stwierdzono.

~łaściciel uję?ia P?Winien realiz~wa~ cele ś~o~owiskowe poprzez zapewnienie szczelnej obudowy
studni oraz ograniczenie dostępu osob nieupowaznionych na teren ujęcia. Infrastruktura ujęcia powinna
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znajdować się w dobrym stanie technicznym, zmniejszającym możliwość wystąpienia awarii. Pobór wód
podziemnych nie może przekraczać zatwierdzonych zasobów ujęcia. Należy prowadzić regularny monitoring
wód podziemnych obejmujący pomiary wydajności ujęcia, poziomu zwierciadła wody podziemnej, ilości
pobieranej wody, badań jakości wody podziemnej pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.
Wszystkie pomiary, badania i obserwacje należy zapisywać w książkach eksploatacji studni. Z uwagi na
zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnym wpływem istniejącego ujęcia,
należy prowadzić systematyczną kontrolę obudowy studni, jak również terenu wokół studni, kontrolę
urządzeń

pomiarowych i rejestrujących pracę ujęcia.

Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.
Biorąc powyższe pod uwagę -

orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Zgodnie z art. Art. 398. 1. ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia w wysokości
434,00 zł.
Pouczenie:
1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań
określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót
budowlanych.
3. 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.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu
Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem
zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność
i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu
wyższej instancji lub sądu administracyjnego.
6. Podmiot pobierający wodę podziemną zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 ze zm.) obciążony jest opłatą za korzystanie usług wodnych. Wysokość
opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za
usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 271 ust. 1
pkt 1).

Otrzymują strony postępowania:
wg wykazu w aktach sprawy - 6 egz.
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