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    Łask, 2012-08-06 

OS.6341.8.2012 

 

 

 

DECYZJA 
 

 Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 1 i 3, 

art. 128 ust. 1 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  

( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ),  § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  

dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  

poz. 1071 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Świstka, działającego na 

podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę Łask w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni i poboczy drogi 

gminnej nr 103161E oraz dróg wewnętrznych do rowu melioracyjnego i rowów przydrożnych 

( do ziemi ) w ramach zadania – przebudowa drogi gminnej nr 103161E w miejscowości 

Kolonia Bałucz, gmina Łask 

 

  

ORZEKAM 

 

I. Zezwolić Gminie Łask na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni  

i poboczy drogi gminnej nr 103161E oraz dróg wewnętrznych do rowu 

melioracyjnego i rowów przydrożnych ( do ziemi ) w ilościach: 

 

 do rowu melioracyjnego W1 w km 1 + 967 drogi gminnej: 

 

Qmaxh = 146,74 m
3
/h 

Qśr.d =  4,14 m
3
/d 

Qrocz.= 1843,91 m
3
/rok 

 

 do rowów przydrożnych ( do ziemi ):  

R-1 droga wewnętrzna ( działka nr 824 )  do km 1 + 064 drogi gminnej,  

R-2 w km drogi gminnej od 1 + 292,5 do 1 + 409,  

R-3 w km drogi gminnej od 2 + 515 do 2 + 950, droga wewnętrzna  

działka nr 416  

 

Qmaxh = 317,34 m
3
/h 

Qśr.d =  8,96 m
3
/d 

Qrocz.= 3987,51 m
3
/rok 
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II. Zobowiązać Gminę Łask do: 

 

1. Utrzymywania w sprawności technicznej rowów przydrożnych i rowu 

melioracyjnego. 

2. Usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń z rowów przydrożnych. 

3. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym wylotu W1 do rowu 

melioracyjnego. 

4. Wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez osoby 

trzecie w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

III. Jeżeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczność uzupełnienia go 

dodatkowymi obowiązkami zastrzega się prawo nałożenia ich w terminie 

późniejszym.   
 

IV.  Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte w przypadku   

  nieprzestrzegania zobowiązań w nim nałożonych.     

  

V. 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 ( art. 123 ust. 2 

 cytowanej ustawy ). 

 

VI.      Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do dnia 31 lipca 2022 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 25.01.2012 r. Pan Andrzej Świstek, działający na podstawie upoważnienia 

udzielonego przez Gminę Łask zwrócił się do tut. Starostwa z wnioskiem  o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni  

i poboczy drogi gminnej nr 103161E oraz dróg wewnętrznych do rowu melioracyjnego  

i rowów przydrożnych ( do ziemi ) w miejscowości Kolonia Bałucz, gmina Łask. Do wniosku 

dołączono 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej, 2 egzemplarze  

w wersji elektronicznej opracowane przez Pana Andrzeja Świstka w grudniu 2011 r., decyzję  

o warunkach zabudowy wydaną przez Urząd Miejski w Łasku z dnia 18.11.2011 r.  

znak: UPP.6730.55.2011, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku 

nietechnicznym oraz upoważnienie udzielone przez Burmistrza Łasku Panu Andrzejowi 

Świstkowi do reprezentowania Gminy Łask w sprawie uzgodnień projektu budowlanego na 

przebudowę drogi gminnej nr 103161E we wsi Kolonia Bałucz, gmina Łask.       

Pismem z dnia 07.02.2012 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego 

wniosku. Wnioskodawca dnia 13.02.2012 r. uzupełnił wniosek dostarczając upoważnienie dla 

pana Andrzeja Świstka z dani 13.02.2012 r., prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, 

prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumenty znajdują się w aktach sprawy. 

Pismem z dnia 22.02.2012 r. wezwano do przedłożenia prawidłowo sporządzonego 

operatu wodnoprawnego uwzględniającego przepisy ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca 

pismem z dnia 20.04.2012 r. ( data wpływu do tut. Starostwa ) dostarczył uzupełnione  

2 egzemplarze operatów wodnoprawnych w wersji papierowej, oraz 2 egzemplarz operatu 

wodnoprawnego w wersji elektronicznej.  
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Po sprawdzeniu operatu wodnoprawnego oraz rozmowie telefonicznej  

z przedstawicielem Gminy Łask pismem z dnia 18.05.2012 r. poinformowano wnioskodawcę 

o uzgodnionym spotkaniu na dzień 21.05.2012 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości 

związanych z przedłożonym operatem wodnoprawnym, jednocześnie poinformowano  

o nowym terminie załatwienia sprawy. 

W dniu 21.05.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku odbyło się spotkanie podczas 

którego przedstawiono wykonawcy nieprawidłowości zawarte w operacie oraz wyjaśniono 

występujące wątpliwości. W związku z tym wypożyczono panu Andrzejowi Świstkowi  

2 egzemplarze operatu wodnoprawnego wraz z płytami CD do poprawy. 

Pismem z dnia 15.06.2012 r. poinformowano wykonawcę operatu wodnoprawnego 

oraz Gminę Łask o niedostarczeniu do dnia 15.06.2012 r. poprawionych operatów 

wodnoprawnych do tut. Starostwa, tym samym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy. 

Pismem z dnia 19.06.2012 r. ( data wpływu do tut. Starostwa ) dostarczono 

uzupełnione operaty wodnoprawne wraz z płytami CD. 

Po ponownym sprawdzeniu operatu wodnoprawnego stwierdzono błędy  

w obliczeniach ilości ścieków wprowadzanych do rowu melioracyjnego i rowów 

przydrożnych, ponadto nie zgadzały się wartości zawarte w treści operatu. Stwierdzono 

również nieprawidłowości w kilometrażu drogi dla wylotu rowu melioracyjnego i przepustu  

z wylotem do przebudowy. W związku z tym w dniu 25.06.2012 r. po rozmowie  

i przedstawieniu błędów przedstawicielowi Urzędu Miejskiego w Łasku pozostawiono  

1 egzemplarz operatu wodnoprawnego wraz z płytą do poprawy. 

Po uzupełnieniu operatów i dostarczeniu ich do tut. Starostwa pismem z dnia 

03.07.2012 r. strony zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu i poproszone  

o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie podano do publicznej 

wiadomości informację o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie jej na tablicy 

ogłoszeń w tut. Starostwie, jak i Urzędzie Miejski w Łasku.  

 W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zajęła stanowiska.  

Pan Andrzej Świstek, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę 

Łask zwrócił się do tut. Starostwa z wnioskiem  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  

na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni i poboczy drogi gminnej  

do środowiska w miejscowości Kolonia Bałucz, gmina Łask. Wody opadowe i roztopowe  

z jezdni i poboczy będą odprowadzane do rowu melioracyjnego wylotem W1 i rowów 

przydrożnych ( do ziemi ): R-1 droga wewnętrzna ( działka nr 824 ) do km 1 + 064 drogi 

gminnej, R-2 w km drogi gminnej od 1 + 292,5 do 1 + 409, R-3 w km drogi gminnej  

od 2 + 515 do 2 + 950, droga wewnętrzna działka nr 416. Rowy trawiaste będą spełniać 

funkcję podczyszczającą. Zgodnie z § 19 ust. 2 w/w rozporządzenia wody opadowe  

i roztopowe z powierzchni drogi gminnej mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi  

bez oczyszczania. 

  Mając na uwadze powyższe oraz dane zawarte w operacie wodnoprawnym 

postanowiono wydać pozwolenie wodnoprawne. 

  Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 
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 Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie  

14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Andrzej Świstek (operat wodnoprawny przesłany wraz z decyzją z dnia 06.08.2012 r. 

znak: OS.6341.6.2012) 

2. Gmina Łask 

3. a/a 

 

 

 

Pozostałe strony zgodnie z art. 127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne 

( Dz.U z 2012r. poz. 145 ) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 

( Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami ) powiadomiono podając decyzję do publicznej 

wiadomości: 

 

1. tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku 

2. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku  

3. strona internetowa Starostwa Powiatowego w Łasku 

 


