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1. tJtrzymywania we wła*ciwynn

i

i

s*nitxrnym *xądxen

słuŻącychaou1mowaniaipoboruwodyzestudnigłębinowej'
jlo*ci poiićrń*i wooy ;:* xtudni' e caęstxtliwo*cią
2. Dokonywania p*rniarÓw por.*-i-rioin*uńi*
*yńixow tyeh p*miarÓw w książ**
jedęn rag n& d*bę, * *t*Ę
wodsmi*rxowej.'porniar*w
kształtnwania
3. Prgwadz*nia

i

w*dy:
$ię
"y ewi*rciadeł

xtaty*en*g*

? ith aktual*ą
*_p*włąeanix

dynami**ncJ'"i'* .rułii'-[i{n1n11"rj"
minimum j*den rax na kwxńał
wydajnoscią eksplnatacyiną * Juł*tottlwosciąeksploatacyjnej'
w ksiązce
i notowani" *ńli;;iv'ń' ń.i*iurÓw
bakterinlcgiczrry*h
4' Prowa*Eęnia *kresowych b*i;ń tc|o_cr''emicenycń'
x irę*tx{lirruo*eią ohrn*luną

i

organolepty*cnych

*tdy *u'#ł''i u.,ł*inianej,

s }ffi?ixi:Lff-'ffiTk*
do poboru
służących

sHP

dotyczących *b*ługi uraądxnń w*dnyth

.*:d.{'-.-*,'

*arlitarrrynr irrstalacji do

techni*xtłyuh i pn raądku
s utr-}ńy*ania'w należytyń stanie
gsey$Icz*"lu i*pililJi*ni* wę* popłu*enych do zi*mi {grunfl}'
i ureąde*ń wodnyrh
V. Poxwclenie w*dn*prfiwn* r"lię rodui rraw !1-nięru*hgmos*i
ns*łł
narusge praw własnosci i uprawnien
nię
orae
j*go
realiracii
da
koniecxnych
trx*cictrprxysługuią*ychwob**tychnicruchomo$;ciiurrąsxcń.

V{,Wprzypadltunarusegniaintereplw::1?'.x:-i*h,eryrianyepo**bx.uŻytkowania
WpłyW
uprawnień inn*go xakładu' maiąeyeh
wCId w r*gioni* wodnym lub xmiany
enstgń
paewol$nłe niniejxx* nraŻ*
na rlrykonnnie p*zw*|eRia w*d*opiawne$-Y,
d*datk*w* obowiąeki'
zostal nałuxoil ni u*ńxońnika *jęnia
xmięnigne łub nrogą

Vll- Pgawcl*ni* wo*n*prxwne m*** by* c*fnięle lub *gr'a*i*a*n* w

prxypndku
wy*tąpienia ux*gadniunych prxycayn, ugodni* x a*. 13s u*t. 1 pkt 1, 2, *, 4 i7 a**x
art. 137 ustawy prawo wodne.
Vłl|. Ni*i*j$x* prxw*|*ni* wodn*prawf]B nff wykunani* prxedrni*tot"vyeh urcądxęft
wodnyeh nie wypełnia wyn:ag*w *kreślonych przepisami r"lstawy Prawc bxdgwlsn*.
lX- F*awolenia w*dnsprawnę$* udxi*la xię n* seas *en&*Xony, tj. do dnia 1t lipra
2020 r"

Uxaga*nięni*
Zakład proj*ktawania i r*alizaeji inwe*tyeji 'KGrn&'' $.*' Jan Kogł*lvski,
Bartłomiej Kazłgwgki, Katareynx Koełowsk* e xi*dzibą w Ł*dui prey u|. F*łnornej,

wyxtqpił da $txrosty Rawskiego a wnigskięm X dnia 23's3'3s10 f' *r&a
uaup*łni*nlami Z dnia 10.ils'[01s r'
15'il$.ś*1s r. s wydani* p*uwcl*ń
' wndny*h, wprowcdexni* d* uigrni
w*dn*prawnyclt na wykonanie ureąde*ń
ncrysx*xonycŁ wod p*płucunych nraa pnbar wÓd p*dxi*rłrnych x uję*ia w*d
podxi*nrnych xlokalig*wsnggo ns dxiałc* nr 3''|31t w rni*j**owc*el $tudaianki
grn. $adkowi*e, pow. raw*ki.
so wniosku o wydanie poawoleń wodnoprawny*h Wni*sknd*W*a xałączył:
. operat w*dnaprawny, opracowany W ffiarcu Ż*1il r" preez inz. Jana Kozi*w*ki*g*,
' dokumęnt*cję hydrog**I*gi*aną ujęei* w*d podxiomnych,
' *pi* pr*wade*nej działalnościsporxądeony w jęxyku niet*chnieenym,
. decyaję o śrndgwiskowych uwarunkowgniach,
. decyzję o ustaleniu lokallzacji inwestycji celu publiczn€so.

Jak wynika

z

zxłą*xon*j dokurnenłacji, prx*dmiotem postępowanin jest
wykonani* uraądr*ilia w*dn*po w postxri obudowy *tudziennej, vlprowadeqni* do
ri*rni p*prgęu studnię ch}anną ss*y$usrsnych wod pnpłueenyeh or*E pob*r wod
podxi*mnych a ujęcia w*d p*driornnyeh anajdują*ego slę na dciałc* nr s13l2 *bręb

$ttrdeisnki, gm. Sadkowice.
PobÓr wld pudzienrny*h z preedmiotowego ujęcia składającagn się x jedn*j studni
głębłnowejinr 1i odbywał się będzie przeŻ wszystkie dni w roku, przez 10 lat, na
potl"xeby w*d**iągu gminn*g* fiminy $adkCIwi*e. Ujęcie pnsiada ustal*ne zasohy
*k*pl*atacyjn* przyjętn pismnrn $tarosty Rawskiego e dnia x3'03"3sfi9 r-, znak:
13,6 m i je*t
O$.1M"75P1-S/S$ w wy*nk*$ci ** = S0,0 m3lh przy d*pr*sji $e
w stanie pokryĆ maksyrnalne dobnwe xapotraeb*wanie nx wodę. Nadnienix się, i;
woda będzi* poddawana procesowi uedatniania w proj*ktowan*j na dxiał*ę nr s1*lŻ
obręb j.w. stacji uzdatniania wody'
tla użytkawnika ujęcla w*d podei*mnych nał*iCIno *bowiąxki {pkt lV decyxji), ktir*
wynikają
obtwięu.iącysh prrepisÓw prawt &raz pr*wndxeni* racjonalnej
gospodarki wodnej.
Realizowan* obecni* prxedslęweięcie,
wykgnanie urządzenia wodnego,
podziernnych
pobor
wod
umozliwiającego
o zdolności poboru wody wyzszej niz
10 m*/h, stosownie do
usi. 1 pkt $s Roxparządxcnia Rady Ministrow
x dnia 9 listopad* 2il04 r' W $prawie akr*gl*nia rodxajow preed*ięwaięĆ rn*gą*ych
Znareąso oddxiaływa* na &rodowixko Qr*e *rcxegołolvych uwarunkowań zwią4anyeh
z kwaliflkcwaniem przedsięwzięcia do sporządzenia rapońu o oddziaływaniu na
Środowisko (Dz.U' Nr Ż57, poz. 2573 z^ pozn. Żm legitymuje się decyzją
o *rod*wiskawych uwarunkswania*h wydaną prxec Wojta Gminy $adkowice w dniu
2*"s4.ż01 0 r., anak: RK.7sŻs/*1/2s1 0.
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w nefcryłym
ob*wiąa*k ckr**l*ny w pkt lV ppkts pol*gają*y.' na ,,{Jfreymyw*njy
i
wsrowadrełria
sfgnje f*chnicrnycń ipn'*ł*r* s*nif*rnfm ł**rela*;; do **xysrceania
okt**Y*' w mrerę
wO* p*pfucenyifi dp'riemi {grunfirJ" ab*jmowac takee.pnwini*n
_ *} *}l l.
",g& ś
w*d
}* . *d$tsj$iha
r9płu:T1yjl:-Cj*ilY-::
łonięrac' abi nie zosiała przepełnio_1*_11T.:'? 3jlf,1Y1.'l?
.H.v*
trul val rlsI tru
t
mogł*by prciągną* ea sobą *y*arxenie ana*xącycń ilc*ei-'o?39Y :".:T:::*:x:
xolń*tu*ił ętńni'chłonnej,'utńdnia;ą*, a naw*t uniern*rtiwia.}ą* wpr*wxdaxnię
lieiekÓw do xięmi {grunfv}'
scięk*w
Friypnmni*c takię *ai*"y o ab*wiąeku prowadx*nia reje*strł.łil*sci
o{ 1 p&f f f p&t *
oońiońacearrych do adhi*rŃka eraz oxresowy*h irg*dryi* r $ r
roep*rxąozenia n*ńi*łrg śrpdawskge dnia 24.s'2CI0$ r"i badań laborat*ryjnych
ętudni *Łł*nn*j' Zg*dnie
Śrc!*kÓw o""yur*unny*l-' n* wylc*i* do *dbiornik*, tj. dg
odpływają*y*ft
z ab*wiązującym oi *|1i* 31 lipia 2sil$ r. wJrłł pre*pis*m,'prsbkiŚ*ielcsw
*d*tę.B**h
pobi*ra*
w
r*gularnych
a instalacji dc cczyxzreanix w*d p*$u*znych nalexy
d* xignri'
se86u, *talę w tym u*ńy* rni*j*cu, w'ktoryrn *ni*ki $ą wprswadxang
rpym*g*nia
dęty*gą
i **ęuioiri*o*cią ili* ńniei*xą nil"raz ńa dw* mi*sĘce'" Powy*sr*
cg*fnej
lll
obu rodzgj*w xani*cxy*'***i.i* okr*xlonych w 'pki .d*cyeji, Ę pw1e9'n:r
*bowiąakx
odręhneg*
i t*f*za agllncgo. stąd teu nię zachadxi pntrneba.nxkładxnia
prowxda*n ib pom iariw. j*kcsci s*i*kow prx*mysłowy*lt
d oty*eąc*g * sposobu i *a kr*su
do ei*mi, bt3wiem ni* wykla*Xają ofi* pexe
1wó* pnplo*"ny*h} wpr*wadz*nyeh
pkt s
i,r* pl*pis odiębny. dn ktorego odwołuj* gię w tyrr"l prxyp*dku *ri" 1ts u*t' t
Prałva w*dnog*.
po pfidanilj
otrony powiadimiong o to*xą*ym się pnstęp*wanlu oraz *poł*eeeństwo
wniosły
*o puuli*rnei wiadomg*ci irrf*rmac$ a **e9ap$u yl'* p**tępowania ni*
iaunycl"' u*ag i xantrceŹgri dn d*ia wydenia nini*jxzej de*yzji"
poxw*leń
Maiąc pswyŻsge na *wadg* x*nano, *ę ni* m&-prxesek*d n* udziel*ni*
na p*bÓr
*ołń"i'u*ych na wykonanle st*xowny*}t *rxądx*ń wodnych, jak rńwnie;ł
ppsł/grfiycłl}
d*
**o pi,*uieńnycrr i xŃ-*J*aaftie *clbk*w pń*myxł*wych {w*d
ii*ńi" Jednak ńsryx*nr;ea$0wy udeięlęnia poxruolenix wodrr*prawnęs1,*be.irnującego
dn ai*mi
wylrc,:anie urxąde*r*ia wodn*g*, p*b*r w** i odpr*wadaani* $cl*k*w
Powyi*e*
lu!'
dxiexięĆ
niż
tgrri*roi W i**h*j d*cyaji nló mo**- by* dłtlż*xy
wo$rys1
P1awa
s
1??
ust.
{p*xw*lenł'e yvo{lłarr*M?* f}a
iódno.n*""''i* *yńilta e bń'
nie dfuesEy n1ł Ia
ńr:ńur'gauanlb ścigftiwdo wld lub do rigni urryd*le się na okr*s
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*d d**yeji niniejsxej służystrcn*m odwołanie do Dyrektora Regionalnegn Xarrądu
t*rminie
*ospo*aixiwotin*fw-Ńai$uawig, aa poŚrednictwęm starosty Rawski*gc, w
14 dni ad dnia doręczenia d*cyeji"
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rbkład proj*lstowxnia

realizacji inwestycii s.c. + operat wodnoprawny.* . {i-.i
l.E- .yF \
":. '!!r{i'-'''''+ls
i}r"*lrJłi il'i }is
ul. Połnocna Ż7 l?:9,91-420 ŁÓdŹ
2' R*gi*nalny Zxrxąd Goapodark| w.odryj
ł1l {;s
{]" rl]
v T. n$tau,t.
ćarxąd Zl*wni Wisły Maeowi*ckiej w W-lvi*
^ ('r''"){J.!{ł.r'
I tlll;l.
ul. Zarxe*xe 13b, 03-1S4 Warxxaw*
i

1 :

$mtna iiadKowce
,$&Ż$$ $adkmł*i*ę
4. ala + sperat wodnoprawny

L,#

$ęryia:#pnn$sci';

1' Urząd Marseałkowski w Łodui

Fl. Fił*ud*ki*go s, sfi-il$1 Ł*dś

2' Waj*w*dekl tnap*ktarat

s*fvęny*rcdgwiska w Łodzi

scłeg*tura w skięrłrigwica*h
Al. Macieja Rataja 11, s6_100 $kierniewicę

