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Piotrków Trybunalski, dnia 22.10.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, ust. 6,
ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 415 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 póz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., póz. 2096 z późn. zm.), Pani Elżbiety
Andrzejczak, pełnomocnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę (demontaż filtra „francuskiego"
i ułożenie przewodu zamkniętego) odcinka rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2921 E -
ul. Głównej w Janówce, grn. Andrespol dz. nr 32 obr. Janówka (od km 1+133 do km 1+330),

orzekam:

I. Udzielić Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z siedzibą ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę (demontaż filtra „francuskiego" i ułożenie przewodu zamkniętego)
odcinka rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2921 E - ul. Głównej w Janówce,
grn. Andrespol dz. nr 32 obr. Janówka (od km 1+133 do km 1+330), o parametrach:

• długość przebudowanego odcinka rowu L = 197,0 m
• rury 0 200 PVC, SN 8 kN/m2
• studzienki systemowe PE lub PP 0 400 mm
• średnia głębokość ~ 0,70 m ppt
• współrzędne geodezyjne odcinka przebudowanego rowu przydrożnego:

-węzeł Nr 6- najniższy punkt rowu przydrożnego
X = 5734251,1107 Y = 7409146,1580

-węzeł Nr 1- najwyższy punkt rowu przydrożnego
X = 5734437,4140 Y= 7409080,8761

Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Wykonania wszystkich prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego zgodnie z treścią
niniejszego pozwolenia oraz obowiązującymi normami i przepisami.

2. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
3. Utrzymania wykonywanego urządzenia wodnego w dobrym stanie technicznym.
4. Pokrycia przez Inwestora ewentualnych strat powstałych na skutek realizacji niniejszego pozwolenia.

II.



III. Zastrzec, że: ^fc ^
1. 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.

2. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszym pozwoleniu może spowodować jego ograniczenie
lub cofnięcie bez odszkodowania.

3. Za wszelkie szkody związane z realizacją udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.
4. W stosunku do pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych nie ma obowiązku ustalania

czasu obowiązywania, jednakże pozwolenie wygasa, jeżeli nie zostaną rozpoczęte prace w terminie 6 lat
od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2019 r. do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek Pani Elżbiety
Andrzejczak, pełnomocnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę (demontaż filtra „francuskiego"
i ułożenie przewodu zamkniętego) odcinka rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2921 E -
ul. Głównej w Janówce, grn. Andrespol dz. nr 32 obr. Janówka (od km 1+133 do km 1+330).

Do wniosku dołączono:

1. Operat wodnoprawny na wykonanie przebudowy rowu wzdłuż drogi powiatowej Nr 2921 E
(ul. Główna) w m-ci Janówka grn. Andrespol na odcinku od km 1+133 do km 1+330-opracowany
w czerwcu 2019 r.

2. Opis działalności w języku nietechnicznym.
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol.u

Analiza dokumentów wykazała, że nie spełniają one wymagań określonych w ustawie Prawo
wodne. Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor
Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem znak: WA.ZUZ.3.421.640.2019.AD
z dnia 06.09.2019 roku, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Przy piśmie z dnia 12.09.2019 r.
(data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 16.09.2019 r.) uzupełniono przedmiotowe
braki oraz skorygowano wniosek.

Ponowna analiza dokumentów wykazała, że spełniają one wymagania określone w ustawie Prawo

wodne. Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem
znak: WA.ZUZ.3.421.640.2019.AD z dnia 17.09.2019 roku, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędu Gminy Andrespol i Staroshft/a
Powiatowego Łódzkiego Wschodniego oraz umieszczono w BIP Państwowego Gospodarstwa Wody
Polskie (wodypolskie.bip.gov.pl), B1P Urzędu Gminy Andrespol (andrespol.bip.cc) i BIP Starostwa
Powiatowego Łódzkiego Wschodniego (bip.lodzkiwschodni.pl).

W toku postępowania zawiadomiono również strony, iż na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów
oraz zgłoszonych żądań. W podanym przez organ 10-dniowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi
i zastrzeżenia.

W związku z nieprawidłowym odwadnianiem istniejącej drogi powiatowej (ulica Główna)
wJanówce, grn. Andrespol zaprojektowano nowy system odwodnienia, mający na celu utrzymanie
we właściwym stanie technicznym nawierzchni pasa drogowego. Planowana jest przebudowa (demontaż
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filtra „francuskiego" i ułożenie przewodu zamkniętego) odcinka rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej
Nr 2921 E - ul. Głównej wJanówce, grn. Andrespol dz. nr 32 obr. Janówka (od km 1+133 do km 1+330)
co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 ust. 6 ustawy Prawo Wodne).

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, § 1. Organ administracji
publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2.
Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę
w danej instancji.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni materiał w sprawie uznano, ze nie istnieją
przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach,
w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego
i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 221,34 zł (słownie złotych: dwieście
dwadzieścia jeden i 34/100), zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu
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Otrzymują:

1. Elżbieta Andrzejczak - pełnomocnik Wnioskodawcy
2. RZGW w Warszawie
3. aa

Do wiadomości:

1. aa (Kataster) + 1 egz. Operatu CD (po uprawomocnieniu się decyzji)



^'

,/

'.*

.../;:/


