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Sandomierz, 28.O9.20I8r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

w Sandomierzu

KR.2U2.4.421. 62. 20 18.4K

,u.-"

Na podstawie art.389 pkt 1_, w związku z art.35 ust.3 pkt 5; art. 392; art.393 ust 4; art.400 ust.2,
ust. 7; arI.40L ust. 1; art. 403 ust. 2 pkt 3, pkt 7 i pkt 8; art. 407 ust. 1 i ust. 2; art. 409 ust. L, ust. 2, ust. 4;

art.397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2oI7 r' Prawo wodne (Dz. U. z2oI7 r. poz.1'566 zpoźn' zm.),

rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2oL4 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego iart. 104 ustawy zdnia'J'4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2oI7 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133
Pacanów, z dnia 28.02.2018 r., W sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na Wprowadzanie
oczyszczonych ścieków komunalnych do wód kanału ulgi Dopływu z Chrzanowa (Strugi Niegosławskiej)
istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 1'56lt w miejscowości Słupia, gm. Pacanów

orzekam
l' Udzielam Gminie Pacanów, ul. Rynek 'J'5,28-'J'33 Pacanów, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie

oczyszczonych ścieków komunalnych do wód kanału ulgi DopĘwu z Chrzanowa (Strugi Niegosławskiej)
istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr t56l1' w miejscowości Słupia, gmina Pacanów,
w całkowitej ilości:
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- 0,0049 m'/s,
- 4Ż0,0 m3/d,

- 166 075,0 m3/rok.

ll. Ustalam następujące warunki wykonywania uprawnienia udzielonego W pkt l oraz obowiązki niezbędne ze

względu na ochronę zasobów środowiska:
1. Prowadzenie pomiaru ilości wprowadzanych ściekóW za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego

za insta lowa nego W pun kcie pom ia rowo-kontrol nym na przelewie trój kątnym.
2. Rejestrację ilości wprowadzanych ścieków w ,,Książce eksploatacji oczyszczalni".
3. Nieprzekraczanie We Wprowadzanych ściekach następujących wskaźników zanieczyszczeń:

BZTs

ChZTs

- 25 mBOz/|,
- 1.25 mgOz/|,

zawiesiny ogólne - 35 mg/l.
4. Prowadzenie kontrolijakości wprowadzanych ścieków w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości

wskaźników zanieczyszczeń określonych w pkt 3 poprzez badanie średnich dobowych próbek ścieków,
z częstotliwością co najmniej 12 próbek w ciągu roku, pobieranych w regularnych odstępach czasu, a

jeżeli zostanie wykazane, ze ścieki spełniają Wymagane warunki - 4 próbki W następnym roku; miejscem
poboru próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni będzie punkt kontrolno-pomiarowy W komorze
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pomiarowej na Wypływie z przelewu trójkątnego, natomiast miejscem poboru próbek ścieków
doprowadzanych do oczyszczalni będzie pompownia ścieków.

5. Konserwację iutrzymywanie odbiornika oczyszczonych ścieków komunalnych na odcinku od początku

kanału ulgi do ok. 170 m poniżej istniejącego wylotu ścieków.

lll. Stwierdzam, ze udzielone niniejszą decyzją 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.

lV' Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie l decyzji na okres 10 lat

począWszy od dnia oddania do użytkowania oczyszczalni ścieków po jej rozbudowie i przebudowie będącej

podstawą wystąpienia o niniejsze pozwolenie.

UZASADNIENIE

Pismem zdnia28.02.201'8r', Gmina Pacanów, ul. Rynek 15,28-1"33 Pacanów, wystąpiła do Dyrektora

Zarządu Zlewniw Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód kanału ulgi

Dopływu z Chrzanowa (Strugi Niegosławskiej) istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 156/L

w miejscowości Słupia, gm. Pacanów. Do wniosku dołączono: operat wodnoprawy (dwa egzemplarze) wraz

z jego wersją elektroniczną, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń

specjalistycznych oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zgodnie zart'397 ust.3' pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca Żo17 r. Prawo wodne (tekst jednoliIy z7ot7r.

Dz. U. poz. 1566 z poźn. zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Dyrektor
Larządu Zlewni w Sandomierzu.

Dyrektor Zarządu Zlewni W Sandomierzu zawiadomieniem z dnia 20.o7 '201'8 r., znak:

KR.ZUZ.4.421'.62.2oI8.^K, poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego i możliwości wniesienia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oraz podał

do publicznej wiadomości informację o złożonym v;niosku i toczącym się postępowaniu. W wyznaczonym
terminie żadna ze stron nie wniosła uwag do sprawy.

Gmina Pacanów posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych

ścieków komunalnych z terenu gminy Pacanów w ilości Qłr_o - 2L0,0 m3/d i obciązeniu dopływającym

ładunkiem zanieczyszczeń 1580 RLM, udzielone decyzją Starosty Buskiego z dnia 2L.09.2ol2r., znak:

RLo'6341.10.201'2. Wnioskodawca stara się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na planowaną

rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz zinfrastruktura techniczną. Po rozbudowie średnia

dobowa przepustowość oczyszczalni będzie wynosić 42o m3/d, a obciązenie oczyszczalni dopływającym

ładunkiem zanieczyszczeń 3143 RLM. lnwestor posiada decyzję Wójta Gminy Pacanów z dnia l3.1o.7o17r.,

znak: lGPM.6733.7.z0I7, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję Regionalnego

Dyrektora ochrony środowiska z dnia 1'6.05.2017r., znak: Woo-l.42o7'3.2o17.MM.6, o środowiskowych

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, na planowaną rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków.

Kontrola jakości wprowadzanych oczyszczonych ścieków do wód kanału ulgi Dopływu z Chrzanowa

odbywać się będzie poprzeZ wykonywanie analizy w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości

wskaźników zanieczyszczeń określonych w decyzji z częstotliwością co najmniej 12 próbek w ciągu roku,

a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają Wymagane warunki - 4 próbki W następnym roku. Miejsce
poboru próbek ścieków stanowić będzie punkt kontrolno-pomiarowy W komorze pomiarowej na wypływie

z przelewu trójkątnego, natomiast miejscem poboru próbek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni będzie

pompownia ścieków.
Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wylot, którym wprowadzane

będą ścieki komunalne znajduje się w obrębie zlewnijednolitych części wód powierzchniowych JCWP o nazwie

,,Dopływ z Chrzanowa" ieuropejskim kodzie PLRW20006217656. Jest to naturalna część wód, dla której

Wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazała

zły stan wód. Jest to JCWP zagrozona nieosiągnięciem celów środowiskowych dla której przewidziano
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, dero8ację, Ze WzględU na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Jednocześnie wylot
/ znajduje się w obrębie jednostki jednolitej części wód podziemnych JcWPd o europejskim kodzie

PLGW2000115, o słabym stanie chemicznym i dobrym stanie ilościowym, dla której wyznaczono cel
środowiskowy: dobry stan ilościowy ichemiczny. Jest to JcWPd zagrożona nieosiągnięciem celów
środowiskowych dla której przewidziano derogację, ze względu na nieuporządkowaną gospodarkę wodno-
ściekową (skutkiem są zanieczyszczenia wód podziemnych związkami NH4).

Wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na oczyszczalni do wód kanału ulgi Dopływu z
Chrzanowa, nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód
powierzchniowych i podziemnych oraz nie będzie naruszać Ustaleń warunków korzystania z wod regionu
wodnego, określonych w rozporządzeniu Nr 4/2oI4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 16 stycznia 20L4 r', zmienionym rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 10
października 2017 r'

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na Wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi wydaje się na czas określony, nie dłuższy niz ]_O lat. W związku z tym organ ustalił termin
obowiązywania pozwolenia wydanego w punkcie l. niniejszej decyzji na okres 10 lat począwszy od dnia oddania
do użytkowania oczyszczalni ścieków po jej rozbudowie i przebudowie.

Biorąc powyzsze pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
od decyzji niniejszej przysługuje Stronie odwołanie do Dyrektora Regionaln ego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Krakowie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. J. Piłsudskiego 22,31-
109 Kraków, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, W terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
Krakowie.

oświadczenia
ecyzja staje się
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].' Gmina Pacanów, ul. Rynek t5,28-1'33 Pacanów,
2. Polski Związek Wędkarski, okręg w Tarnowie, ul. ochronek 24,33-1'oo Tarnów,
3. RZGW w Krakowie ul' Piłsudskiego 22;3I-1'09 Kraków (RPU),
4. TUZa/a.

Do wiadomości (Poczta Polska):
I. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
- decyzja ostateczna - do Systemu lnformacyjnego Gospodarowania Wodami

2. Wojewódzki lnspektor ochrony środowiska Al. lX Wieków Kielc 3 ; 25- 955 Kielce - decyzja ostateczna

Zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy Prawo wodne, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wwysokości2I7 złzostała wniesiona
w dniu 28.02.2018 r. na rachunek RZGW w Krakowie.
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odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Z dnienl doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarz,ądu Gospodarki Wodnej
ozrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postę
ostateczna i prawomocna.
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