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DECYZJA

Na podstawre art. 22 ust. 2, art. I22 ust. l pkt 1 i 3, arLl29 ust. 1, art. I3l, art. l32 i
arl.140 ust.1 - Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity:Dz.U.22005
r. nr 239, poz.2019 z po1n. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postppowania administracyjnego po
rozpatrzeniu wniosku UrzEdu Gminy w Sk6rcu z dnia 07.02.2011 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego: na odprowadzanie Sciek6w oczyszczanych La gminnej

oczyszczalni w miejscowoSci Zelk6w poprzez r6w melioracyjny do rzeki Swidnica w iloSci

Qs..o.: 150 m3ld oraz wykonanie wylotu wzqdzefkanalizacyjnych.

Starosta Siedlecki orzeka:

I. Udzielil Gminie Sk6rzec pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
oczyszczonych Sciek6w poptzez r6w melioracyjny do rzeki Swidnica z gmiwtej
oczyszczalni Sciek6w w miejscowoSci Zelk6w na okres 10 lat tj. do 09.03.2021 r. w
iloSci:

Qs..d 
: 150 m3ld, gmax.h : I2,4 m3lh

o dopuszczalnych stpZeniach zanieczy szczeh'.

Zawiesiny og6lne do 50 mgll
BZTs do 40mgO2ll
CHZT do 150 mgO2ll

z r6wnoczesnym naloZeniem nastgpuj 4cych obowi4zk6w :

- wykonywania analiz odprowadzanych Sciek6w zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Srodowisk a z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunk6w, jakie nale2y spelni6 przy
wprowadzaniu Sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego ( Dz.U. nr I37 ,po2.984 zp62n. zm.),

- utrzymywania w pelnej sprawnoSci technicznej urzqdzeh oczyszczaj4cych i
odprowadzaj 4cych Scieki,

- utzymywania koryta rowu i rzeki na odcinku 200 m poniZej wylotu oczyszczonych
Sciek6w.

III. Udzieli6 Gminie Sk6rzec pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzenia
wodnego tj. wylotu ttrzqdzeh kanalizacyjnych do rowu melioracyjnego zgodnie z
zaNqczonq dokumentacj q.

ru. Ustalid miejsce poboru pr6b Sciek6w w miejscu wylotu Sciek6w do rowu
melioracyjnego.

IV. Zobowiqza6 Gming Sk6rzec do Scislego przestrzegania obowi4zk6w naloaonych w
sentencji decyzji.

V. Nie przestrzeganie warunk6w pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowa6 jego
o gr aniczerie lub co fni pcie b ez o dszko dowani a.

\[. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoSci i urzqdzeft
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszaprawa wlasnoSci i uprawnieri
os6b trzecich przysluguj4cych wobec tych nieruchomoSci iurzqdzeh.



Gospodarki Wodnej w Warszawie za

szej decYzji
ne w terminie
ona w dniu

Decyzja niniejsza zostata wydana na podstawie dokumentacji ,,Operat wodnoprawny
na odprowadzanie SciekSw oczyszczonych do rzeki Swidnica dzialkanr 377 z projektowanej
oczyszczalni Sciek6w zlokalizowanej na dziahce m 326 obrgb wsi Zelk6w, gmina Sk6rzec,
powiat Siedlecki" wykonanej w styczniu 2011 roku, kt6ra stanowi integralnqczesl niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

Urzqd Gminy w Sk6rcu w dniu 07.02.2017 r. zNoZyl w tutejszym Starostwie wniosek
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczeg6lne korzystanie z w6d przez
odprowadzanie Sciek6w oczyszczonych z oczyszczalni w miejscowoSci Zelkow,
gm. Sk6rzec poprzez r6w melioracyjny do rzeki Swidnica oraz wykonanie urzqdzenia
wodnego tj. wylotu oczyszczonych Sciek6w do rowu melioracyjnego. W dniu 09.02.2011 r.

wezwano wnioskodawcQ do uzupetnienia wniosku o brakuj4ce dokumenty. W dniu
17.02.2011 r. braki wymienione w/w wezwaniu zostaly usunigte i w dniu 18.02.2017 r.
zawiadomiono strony o wszczgciu postqpowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie i
o moZliwoSci wnoszenia oSwiadczeni zqdan dotyczqcych przedmiotowej inwestycji.

W trakcie postppowania nie wptynply Zadne wnioski i uwagi dotyczqce
przedmiotowej inwestycj i.

Scieki oczyszczane bpdq do parametr6w okreslonych w Rozporz4dzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunk6w, jakie nalezy spelnil przy
wprowadzaniu Sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego ( Dz. U. nr I3l ,po2.984 zp62n. zm.).

Po zapoznaniu siE z dokumentacjqprzedlohonq do dochodzenia wodnoprawnego i
przeprowadzeniu postgpowania uznano, 2e pozwolenie moze byi udzielone na warunkach
okreSlonych w sentencji decyzji.

Obowi4zki nalohone na Gminp Sk6rzec wynikajq z obowiqzuj4cych w tym zakresie
przepis6w prawnych i maj4 na celu ochronq w6d powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem.

Od niniejszej decyzji sluZy stronie odwotranie do Dyrektora Regionalnego Zaruqdu

Siedleckiego w terminie 14 dni
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Otrzymuja:
1. Urz4d Gminy w Sk6rcu
2. WZMiUW w Warszawie. w Sied
3. RZGW w Warszawie.ZarzadZlewniNarwi w
4. Starostwo Powiatowe w Siedlcach -WvdziaL

w formie obwieszczenia w mieiscowoSci Zelk6w na okres 14 dni.
6. ala


