
Oleśnica, dnia 30 kwietnia 2009r. 

SR. 6223 I 24 I 2009 

DECYZJA 
Na podstawie art. art. 147 ust. 1 i 6; 180 pkt 2; 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 
roku Nr 25, poz. 150}, art. 37 pkt 2; 41 ; 42 ust. 1; 122 ust. 1 pkt 1 i ust. 4; 123 ust 2; 
125; 127 ust. 1 i 3; 128 ust 1; 131 ust. 1 i 2; 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 
z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra $rodowiska z dnia 24 lipca 
2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód łub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 24 marca 2009 roku złożonego przez Gminną Gospodarkę 
Komunalną Dobroszyce S p. z o.o., 56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 14 
- w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki 
Dobra w km 27+850 z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobroszycach 
zlokalizowanej na działce nr 93/6 obręb Dobroszyce 

orzekam: 
Udziela się Gminnej Gospodarce Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o., 

56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 14 

I. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie 
wprowadzania ścieków komunalnych do rzeki Dobra w km 27 +850 
z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dobroszycach zlokalizowanej na działce 
nr 93/6 obręb Dobroszyce w ilości: · 

Omax.d. = 550,0 m3/d 
Omax.h. = 30,0 m:/h 
Osr.d. = 500,0 m Id 

po uprzednim ich oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków o następujących urządzeniach: 

- piaskownik szczelinowy, 
- krata koszowa z wyciągarką, 
- pompownia ścieków ze zbiornikiem czerpalnym, 
- oczyszczalnia typu ZBW-BOS-500 (zblokowana konstrukcja żelbetowa 

zawierająca: komorę denitryfikacji, komorę nitryfikacji, osadnik wtórny, 
komorę kontaktową oraz komorę stabilizacji i zagęszczania}, 
poletka osadowe. 
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W_ przedłożonym do wniosku operacie wodnoprawnym w obowiążkach 
wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązano 
do utrzymania i konserwacji koryta rzeki w okolicy wylotu ścieków 
z . oczyszczalni: 5m powyżej wylotu oraz 50m poniżej. Zarządca rzeki Dobra 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat 
w Oleśnicy pismem z dnia 27 kwietnia 2009 roku podtrzymał obowiązek 
konserwacji rzeki Dobra na odcinku od wylotu ścieków do ujścia rowu R-36 
w km 27 +450 tj. · na długości 400m zgodnie z warunkami zawartymi 
w dotychczas obowiążującym pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne 
korzystanie z wód. w zakresie odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
z oczyszczalni w Dobroszycach udzielonemu Urzędowi Gminy w Dobroszycach 
decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wro.cławiu z dnia 05 marca 1993 roku 
nr OS.1-621"0/12/93. Wobec powyższego organ ńałożył obowiązek utrzymania 
i konserwacji rzeki Dobra na odcinku wskazanym przez zarządcę rzeki. 

Gminna Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Dobroszyce wnioskowała 
o cofnięcie lub wygaszenie decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
z dnia 05 marca 1993 roku nr OS.1-6210/12/93 - pozwolenie wodnoprawne 
na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków bytowo
gospodarczych z oczyszczalni w Dobroszycach wydane Urzędowi Gminy 
w Dobroszycach. Wójt Gminy Dobroszyce Jan Głowa działający w imieniu 
i na rzecz Gminy Dobroszyce przeniósł własność działki gruntu nr · 93/6 
z zabudowaniami oczyszczalni ścieków na rzecz Gminnej Gospodarki 
Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o. Zgonie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2008 roku Nr 25, poz. 150) pozwolenie wygasa jeżeli podmiot -przestał być 
prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy oraz zgodnie z ust. 4 w/w ustawy 

. decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli 
prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie. 

Szczególne warunki· pozwolenia określono zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi mając na uwadze prawidłowe wykonanie robót 
oraz zabezpieczenie słusznych interesów stron. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz całości materiału zebranego 
w postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że nie ma przeszkód 
w udzieleniu pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji. 

Mając powyższe ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 
1. Niniejsze 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. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 156, poz. 1118). 
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Stan i skład ścieków w miejscu poboru prób tj. na wylocie do rzeki nie może 
przekraczać następujących wartości : 

BZTs 
ChZTcr 
zawiesiny ogólne 

25,0 mg02n 
125,0 mg02/I 

35,0 mg/I 

II. Pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie wydaje się na czas 
oznaczony do dnia 31grudnia2018 roku pod następującymi warunkami: 

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń do oczyszczania 
i odprowadzania ścieków oraz ich prawidłowej eksploatacji. 

2. Wykonywania analiz ścieków dopływających i odpływających 
ż oczyszczalni z częstotliwością - 12 próbek podczas pierwszego roku 
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 4 próbki w następnych 
latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; 
jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku 
pobiera się ponownie 12 próbek. 

3. Ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pom1arow i ich 
przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, 
którego dotyczą. 

4 . Próbki ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków, a także próbki 
ścieków dopływających do oczyszczalni należy pobierać w regt,1lamych 
odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu. 

5. Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji oczyszczalni 
wraz z rejestracją ilości odprowadzanych ścieków. 

6. Utrzymania i konserwacji rzeki Dobra na odcinku od wylotu ścieków 
do ujścia rowu R-36 w km 27+450 tj. na długości 400m. 

7. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych 
z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym. 

8. Jeżeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba uzupełnienia 

go dodatkowymi ograniczeniami czy obowiązkami wynikającymi z-potrzeb 
gospodarki wodnej, zostaną one nałożone w terminie późniejszym. 

Uzasadnienie 
I 

Niniejszą decyzję wydano na pbdstawie przepisów prawnych powołanych 
na wstępie, po rozpatrzeniu wniosku oraz podaniu informacji do publicznej 
wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego. Powyższa 
informacja została umieszczona na ąm1icy ogłoszeń w tut. Starostwie, Urzędzie 
Gminy w Dobroszycach oraz na stronie internetowej www.bip.olesnica.ig~pł 
w terminie od 06 kwietnia 2009 rok'u do 20 kwietnia 2009 roku (pismo znak 
SR.6223/24/2009 z dnia 06 kwietnia 2009 roku). Nie zgłoszono zastrzeżeń 
do zamierzonej inwestycji. 1 

Podstawę techniczną decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na 
odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni Komunalnej w Dobroszycach" 
opracowany przez Usługi Techniczne Budownictwa Inżynieryjnego w Oleśnicy 
Inż. Leszka Swierca w maju 2008 roku. 
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3. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Powiatu 
Oleśnickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia . 

.!. '· p Nazn e 11 ~ , 
- '=l ~ .... ..... . 

Dokonano opłaty skarbowej w wysokości 217 zł. (dnia 24 marca 2009 roku) na rachunek Miasta Oleśnica numer 
02958400082001000000550001 - (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, 
poz. 1635 ze zmianami). 

Otrzymują: 

!'1.• Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. 
56-410 Dobroszyce; ul. Parkowa 14 

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
50-950 Wrocław: ul. C.K Norwida 34 

3. Urząd Gminy 
56-41 O Dobroszyce; ul. Rynek 16 

4. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
56-400 Oleśnica; ul. Wiejska 3 

5. a / a 

Do wiadomości: 
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony $rodowiska 

51-117 Wrocław; ul. Paprotna 14 
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny 

56-400 Oleśnica; ul. 3-go Maja 20 
3. Urząd Marszałkowski 

50-411 Wrocław; Wybrzeże Słowackiego 12-14 

I 

Insp. Katarzyna Tryn4 1 
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