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hrr.'lurvq.
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Ftnrryo b*d*wL*n*. lffni*egk * ędxitlęni* peiew,**on'i* n* u*yt|cowanig stan*wi trręxrvani*
własciwego organu do prxryrowadzęnia obowiąkowej kontroli"Ź

' jęśli nie zachodzą wyrnieni*ne okoliczności }ub pot*.eba * skreślić.
Ż Niepotrxebne skreślić

*1rr.yląllig"l 

. ft}ri'1e ser{k*wicł*
3.ś/a.
Do qigdę"inpści

1*t.Powiatowy Inspektor Naditonr Budowlaneg* w Rawie Mazowieckiej
2'wÓjt Cminy Sadkowiee

** si* sg*x$sa*rm

***- #*.'f**'
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Rawa ltllxxowi**ka, dnia 13.*7.3*'1* n

nx*YgJ&
Na p*dst*wi* srt. 36 ust" 3 pkt 2 i 4, art" 37 pk: 1 i ?, *rt.123 uxt. t pkt 1 i 3,

art. 123 u$t" 3, art"12T us:. Jn 2,3 i5, art" 12S *st."1l pkt 1,4, $, S, S, S&, 1S, art- 131

tlst' 1, {J$t. Ż, ilst" 2b' ert. 'l40 Llsł. 1 u$taw}r z dr''lia 18 lipca 3*01r. Prawo w$dB*

{t*kst j*dn" l}z.U" XŻs05r. Nr23s, psx" 3slsxps*fi. xm"}, $* u*t" 1 iust.5, $7u*t.
1 pkt t i pkt 3, $ x1 ust. 1 pkt 2 tit. c i pkt 3 oraz u9:. 4 r*ep*lxądaenia Ministrm

*r*dnwiska x dnia 24 lipca Żs*$ r" w $prawi* warunk*w, jakic nal*ey spsłni* prxy
wpr*wadrani* Śeiekew ds wÓd lub da xi*rxi, {r*u w sprxrnłie x*bstan*ji saexss*lnie
saltcdliwyeh dla *rndowiskff Wsdnsss {sx.U. nr 1s.7, s*x"$8Ą; rrn..nx.!.
r 2s{}s r' nr 37, poe. 169} orau art" "ts4 rł*tawy g dni* "l{ *x*rwca 1$$il r. Kodeks
psstęp*wenin adńini*tra*yjneg* {t*k*t j*dn. x l0s* r. Nr 98, poz. '1il71 z po*n. xnr.},

po roap*trgeniu wniosku a0!\i1A * ćakladu prrj*kt*wanig i realixx*ji inw*ctycji s"c'
Jan Horłow*ki, Bartła'miej Koełowski, Katarzyna Kozłowgka x si*daibą w Łodai prey
ul. P&łnn*nej 2712$, w *prawie wydanla p*xwcteń w*d*oprawnych ne w}fk*fianis
urząelxeń wrdnych, pobir wcd podxi*rnny*h *rgu wprawadeanie ** rienri
s*eyszsuanyeh wld p*płu*enych

&rsskam

l' Xerwoli* srnini* $*dk*wicg na Wykonanie na deiałcę nr 313l? *bryb $tudeixnki
grn" $adkowi** ureądeenia wodnega {gbr"ldgwy s1udxienn*j} w p**ta*i kcmpl*tn*j
*buciowy *tudnl głębinowej prr*d*iębi*r*twa ieol**yjn* * instal*cyjn*gn,,Lsng*''
o parametrach:
- p*dxtawa obudowy {bet*nnwa} o wymiar*ch: dług*ś* * 1,ss r}, sxęrCIkoś** '1,10 n:,

gruboś* * 0,10 m;
- pokrywa obudowy wykonana x laminatu p*lł*strowr * gxklnn*Eo # wymiar*ch

w*wnętrznych: długoś* * 1,34 n, szęrokośĆ * 0,80 m, wy**ko** * t ,30 m;
- prrew*d tło*xny * o *redrłicy fi s0 rnm x eainstal*wanym m.in' wodomierzem;
- psmpe głębinowa * typt'l $p"3*-s dlx wyrriaganejwydajnos*i 8 = 28,0 m"lh"

ll. ćexwolic Gmini* $adkowłc* n* pob*r wfid podaiemnych a ujęcia wÓd
p*dei*mnyctr składając*sfi aię x* *tudni nr 1 el*kalizowan*j ng dxiałee nr 313i2
nbręb studzianki grn" $adkgwico, z utwnr*w szwertslxędowynh, * xatwlerdx*nyeh
aasóbach *k*ploatacyjnych w wyxokośęi Q* = $0,0 rrr3lh prey depr*sji s* * 12,s m

{potwi*rdxonych pisrn*m $tamsty Rawskiego enak: SS,lM.7S21-S/SS a dnia
Ż3.03.?00$ r.), na potrzeby wodn*iągu gminn*g*, preeg gkr** sełggs r*k*,
w ilo*ciach.

Q mux.h x !*,S mslh
Q ur.u. * $1 1,0 msld
fi max.d. * 614,0 m3/d'

t-ljęcle *kłąda się x .}ędnęj $tudni głębinowej nr 1 wykcnanej W zfi*s r'

o parametra*h:
- głębak*ś* - 52,0 m



stratygrafia * rewartnrl$ 
- ^^

filtr * iecxellnowY PfV S 2S0 mm'

lll' Ięgwnlic smirri* $adk*wice na wprswsd;anię

chłonną oczysrczonych wńd popłuexnych

Studeianki

do riemi {gr*nfi$ Boprs*s
.ifr dział*e nr 313l2

studnię
*bręb

!

gm. $*dkowice w ilgńciach;

ftnrax,d = 14,S rn3/d

Qn.u*'* * *'85 dmsls

*s SStS m31rok

o *tęż*niaeh ranieczyszczeń nie wy*srygh niż:

br"* on = Ss g/mj
$r* = 10 g Felm' ',i {grunfui

lnstalacja co occy*eęxania i wprcwadggnia łvńd popłucenyclr ** Eięrr

*ń*J* iię z następujących obiektuw i ureąde*ń:

. dw*korn*rsw€ss od*tojnika wo* popłucenyctr o *,1e_{ni*v k**d*j k*mory ffi 3's m i

ołębgko$ci xato*i]i]n'i'y ń- * *'h_ril' xońo'v połączn** rniędzy xobą x* psrn*cą

L,fi;cł; *i*oni"v d = 0,2 m'. 
'

*pfimpY*wydajnoi*iq*CI,&*lfxeainstal*wxnejw**tatni*ikomorxęod*t*inik*'
* prrew*du tłoexncgo d* odppcwadganig **e}jsxcs*nych wld pCIpłu*xny*h do

studni chłonnej' 
| ''l*:_-'..'^.nnn*l okosci całkowitej hc = 3,4 m i

o stł:drri *hłorrnej o *rednicy wewnętrxn*i # ?'s r$' wY$

wy*okoś*i crynnaj h"o * 'l,s m'

lV. Zobowiąza* Grninę sadkłwice do:

1. tJtrzymywania we wła*ciwynn 
-*tanie 

t*chni*xnym i s*nitxrnym *xądxen

słuŻącychaou1mowaniaipoboruwodyzestudnigłębinowej'
2. Dokonywania p*rniarÓw jlo*ci poiićrń*i wooy ;:* xtudni' e caęstxtliwo*cią

jedęn rag n& d*bę, * *t*Ę por.*-i-rioin*uńi* *yńixow tyeh p*miarÓw w książ**

wodsmi*rxowej.
3. Prgwadz*nia 

'porniar*w kształtnwania $ię ewi*rciadeł w*dy: xtaty*en*g*

i dynami**ncJ'"i'* .rułii'-[i{n1n11"rj" 
"y 

*_p*włąeanix 
? ith aktual*ą

wydajnoscią eksplnatacyiną * Juł*tottlwoscią minimum j*den rax na kwxńał

i notowani" *ńli;;iv'ń' ń.i*iurÓw w ksiązce eksploatacyjnej'

4' Prowa*Eęnia *kresowych b*i;ń tc|o_cr''emicenycń' bakterinlcgiczrry*h

i organolepty*cnych *tdy *u'#ł''i u.,ł*inianej, x irę*tx{lirruo*eią ohrn*luną

s }ffi?ixi:Lff-'ffiTk* sHP dotyczących *b*ługi uraądxnń w*dnyth

służących do poboru .*:d.{'-.-*,' raądku *arlitarrrynr irrstalacji do
s utr-}ńy*ania'w należytyń stanie techni*xtłyuh i pn

gsey$Icz*"lu i*pililJi*ni* wę* popłu*enych do zi*mi {grunfl}'

V. Poxwclenie w*dn*prfiwn* r"lię rodui rraw !1-nięru*hgmos*i 
i ureąde*ń wodnyrh

koniecxnych da j*go realiracii orae nię narusge praw własnosci i uprawnien ns*łł

trx*cictrprxysługuią*ychwob**tychnicruchomo$;ciiurrąsxcń.

V{,Wprzypadltunarusegniaintereplw::1?'.x:-i*h,eryrianyepo**bx.uŻytkowania
wCId w r*gioni* wodnym lub xmiany uprawnień inn*go xakładu' maiąeyeh WpłyW

na rlrykonnnie p*zw*|eRia w*d*opiawne$-Y, paewol$nłe niniejxx* nraŻ* enstgń

xmięnigne łub nrogą zostal nałuxoil ni u*ńxońnika *jęnia d*datk*w* obowiąeki'



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

w*dn*prawnyclt na wykonanie ureąde*ń wndny*h, wprowcdexni* d* uigrni
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 działalności sporxądeony 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
głębłnowej inr 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 $tarosty Rawskiego e dnia x3'03"3sfi9 r-, znak:
O$.1M"75P1-S/S$ w wy*nk*$ci ** = S0,0 m3lh przy d*pr*sji $e ! 13,6 m i je*t
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 3 obtwięu.iącysh prrepisÓw prawt &raz pr*wndxeni* racjonalnej
gospodarki wodnej.
Realizowan* obecni* prxedslęweięcie, tj wykgnanie urządzenia wodnego,
umozliwiającego pobor wod podziernnych o zdolności poboru wody wyzszej niz
10 m*/h, stosownie do $ 3 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.



ob*wiąa*k ckr**l*ny w pkt lV ppkts pol*gają*y.' na ,,{Jfreymyw*njy w nefcryłym

sfgnje f*chnicrnycń ipn'*ł*r* s*nif*rnfm ł**rela*;; do **xysrceania i wsrowadrełria

wO* p*pfucenyifi dp'riemi {grunfirJ" ab*jmowac takee.pnwini*n okt**Y*' w mrerę
_ *} *}l l. ",g& ś

}* 
. 
*d$tsj$iha w*d r9płu:T1yjl:-Cj*ilY-::

il;'*;.j; ;;ilł tr łonięrac' abi nie zosiała przepełnio_1*_11T.:'? 3jlf,1Y1.'l?trul val rlsI tru I .H.v* 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}'
Friypnmni*c takię *ai*"y o ab*wiąeku prowadx*nia reje*strł.ł il*sci scięk*w

oońiońacearrych do adhi*rŃka eraz oxresowy*h irg*dryi* r $ r o{ 1 
p&f f f p&t *

roep*rxąozenia n*ńi*łrg śrpdawskg e dnia 24.s'2CI0$ r"i badań laborat*ryjnych

Śrc!*kÓw o""yur*unny*l-' n* wylc*i* do *dbiornik*, tj. dg ętudni *Łł*nn*j' Zg*dnie

z ab*wiązującym oi *|1i* 31 lipia 2sil$ r. wJrłł pre*pis*m,'prsbkiŚ*ielcsw odpływają*y*ft

a instalacji dc cczyxzreanix w*d p*$u*znych nalexy pobi*ra* w r*gularnych *d*tę.B**h

se86u, *talę w tym u*ńy* rni*j*cu, w'ktoryrn *ni*ki $ą wprswadxang d* xignri'

i **ęuioiri*o*cią ili* ńniei*xą nil"raz ńa dw* mi*sĘce'" Powy*sr* rpym*g*nia dęty*gą

obu rodzgj*w xani*cxy*'***i.i* okr*xlonych w 'pki lll .d*cyeji, Ę pw1e9'n:r cg*fnej

i t*f*za agllncgo. stąd teu nię zachadxi pntrneba.nxkładxnia odręhneg* *bowiąakx

d oty*eąc*g * sposobu i *a kr*su prowxda*n ib pom iariw. j*kcsci s*i*kow prx*mysłowy*lt

1wó* pnplo*"ny*h} wpr*wadz*nyeh do ei*mi, bt3wiem ni* wykla*Xają ofi* pexe

i,r* pl*pis odiębny. dn ktorego odwołuj* gię w tyrr"l prxyp*dku *ri" 1ts u*t' t pkt s

Prałva w*dnog*. 
po pfidanilj

otrony powiadimiong o to*xą*ym się pnstęp*wanlu oraz *poł*eeeństwo 1

*o puuli*rnei wiadomg*ci irrf*rmac$ a **e9ap$u yl'* p**tępowania ni* wniosły

iaunycl"' u*ag i xantrceŹgri dn d*ia wydenia nini*jxzej de*yzji"

Maiąc pswyŻsge na *wadg* x*nano, *ę ni* m&-prxesek*d n* udziel*ni* poxw*leń

*ołń"i'u*ych na wykonanle st*xowny*}t *rxądx*ń wodnych, jak rńwnie;ł na p*bÓr

**o pi,*uieńnycrr i xŃ-*J*aaftie *clbk*w pń*myxł*wych {w*d ppsł/grfiycłl} d*

ii*ńi" Jednak ńsryx*nr;ea$0wy udeięlęnia poxruolenix wodrr*prawnęs1,*be.irnującego

wylrc,:anie urxąde*r*ia wodn*g*, p*b*r w** i odpr*wadaani* $cl*k*w dn ai*mi

tgrri*roi W i**h*j d*cyaji nló mo**- by* dłtlż*xy niż dxiexięĆ lu!' Powyi*e*

iódno.n*""''i* *yńilta e bń' 1?? ust. s P1awa wo$rys1 {p*xw*lenł'e yvo{lłarr*M?* f}a

ńr:ńur'gauanlb ścigftiw do wld lub do rigni urryd*le się na okr*s nie dfuesEy n1ł Ia

laf)"'Bicrą*powyżsaepoduwasę,0ffsceonajakwsent*ncji.

*d d**yeji niniejsxej służy strcn*m odwołanie do Dyrektora Regionalnegn Xarrądu

*ospo*aixiwotin*fw-Ńai$uawig, aa poŚrednictwęm starosty Rawski*gc, w t*rminie

14 dni ad dnia doręczenia d*cyeji"
" ," , ): \, .-*; ,;:l} {",::rx] t' st{'ĄRssw$'i"

ll* p,,lł;ii:lvir', sn"R.'*iii\$ . *,.i,, \ {i.'i 1"i-'-'*W i'

.\ ]:iś:iś{i* tśi-\.ł}i:'{1'.:'li i{3ł. i:. sl si$ itr*' ]*tsi

;r-*'ffi;. 
g*t"""5\"1g""śs 

H K T *'$'

a:ra$nsi& s,uo' * *** iu *
1. K0MA - rbkład proj*lstowxnia

śŚi r.triŃa{]

,:);ri,1l:':::i:itł

i realizacji inwestycii s.c. + operat wodnoprawny.* . -.i ":. l.E- .yF \
ul. Połnocna Ż7 l?:9,91-420 ŁÓdŹ i}r"*lrJłi {i il'i }is '!!r{i'-'''''+ls

2' R*gi*nalny Zxrxąd Goapodark| w.odryj
ćarxąd Zl*wni Wisły Maeowi*ckiej w W-lvi*
ul. Zarxe*xe 13b, 03-1S4 Warxxaw*

ł1l {;s {]" rl]
^ ){J. v T. n$tau,t.

I tlll;l. 1 : ('r''" !{ł.r'



L,# $mtna iiadKowce
,$&Ż$$ $adkmł*i*ę

4. ala + sperat wodnoprawny

$ęryia:#pnn$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


