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oECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Oz. U. z 2016 r. poz. 672, z p6in. zm.), art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1,
art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, 11 i ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 1,
art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2015 r., poz. 469,
z pozn, zm.), rozporzq_dzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunk6w, jakie naleiy speinic przy wprowadzaniu sciekow do w6d lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg61nieszkodliwych dla srodowlska wodnego (Oz. U. poz. 1800) oraz
art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanla administracyjnego
(Oz. U. z 2016 r. poz. 23, z pozn, zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Przedsieblorstwo Wodociq_g6w i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z 0.0. z siedzlba w Jeleniej G6rze,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne korzystanie z w6d w zakresie
wprowadzania sciekow do rzeki B6br istniejq_cymi wylotami: Wl w km 210+215, W2 w km
210+405, W2' w km 210+400, W3 w km 210+365 i W4 w km 210+110 jej biegu, z oczyszczalni
sciekow w Jeleniej G6rze

orzekam

I. Uchylic ostateczna decvzje Nr 5/2008 Prezydenta Miasta Jelenia G6ra, z dnia
25 lutego 2008 r., znak: OSR.621O-56-04/07/08, udzielajaca Przedsiebiorstwu
Wodociq_g6w i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z 0.0. w Jeleniej G6rze pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie sciekow oraz w6d opadowych i roztopowych
z miejskiej oczyszczalni sciekow w Jeleniej G6rze do rzeki B6br, zmienionq_ decyzjami
Prezydenta Miasta Jeleniej G6ry Nr 6/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r., znak: OSR.6210-56-
05/07/08, Nr 28/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r., znak: OSR621O-56/08, oraz Nr 1/2009
z dnia 21utego 2009 r., znak: OSR.6210-7/09.

II. Wydac Przedsieblorstwu Wodociq_g6w i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z 0.0. w Jeleniej G6rze
z siedzibq przy Placu Piastowskim 21, 58-560 Jelenia G6ra, pozwolenie wodnoprawne
na szczeg61ne korzystanie z w6d w zakresie wprowadzania do rzeki B6br:

1. Istniejq_cym wylotem Wl (dziatka nr 10/2 obr. 0028, 28 NE, M. Jelenia G6ra),
w km 210+215 odbiornika, tj. w punkcie 0 wspolrzednvch geograficznych:
N 50°54'41,466", E 15°43'32,106", sciekow komunalnych oczyszczonych
w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy
ul. Lw6weckiej w Jeleniej G6rze, w ilosci:
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Qsrd = 25000 m3/d,
Omaxd = 51000 m3/d,
Omaxh = 4200 m3/h,
Omaxr = 18 615 000 m3/rok.

Stan i sklad wprowadzanych sciekow:

a) w warunkach normalnej pracy oczyszczalni:

• BZTs :5 15 mg 02/dm3,

• ChZTcr :5 125 mg 02/dm3,
• zawiesiny ogolne :535 rng/drn",
• azot ogolnv :510 mg NoJdm3,
• fosfor ogolnv :5 1 mg PoJdm3,
• cynk :52 mg Zn/dm3,
• chrorn'" :5 0,1 mg Cr/drn",
• chrom ogolnv :5 0,5 mg Cr/drn ',
• fluorki :525 mg F/dm3,
• rnledz :5 0,5 mg Cu/dm",
• molibden :51 mg Mo/drrr',
• srebro :50,1 rng Ag/drn",
• tytan :51 mgTi/dm3,

• temperatura :5 35°C,
• odczyn pH 6,5 -9,0;

b) w przypadku wystqpienia awarii urzadzeri istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, najwyisze dopuszczalne stezenia zanieczyszczen podwyisza sle
maksymalnie do 50%w stosunku do wartosci okreslonvch w punkcie 11.1.lit.a) przez czas
nie dtuiszy niz 48 godzin (2 doby).

2. Istniejqcymi wylotami przelewow burzowych:
a) W2 w km 210+405 odbiornika i W2' w km 210+400odbiornika (dziatkanr 9/2 obr. 0028,

28 NE,M. JeleniaGora), tj. w punktach 0 wspolrzednvch geograficznych:
W2 - N 50054'37,630/J,E15°43'39,881/J,
W2' - N 50054'37J62/J, E15°43'39,664/J,
nadmiaru oczyszczonych mechanicznie sciekow pochodzqcych z kanalizacji
ogolnosplawne], w llosci:

Omax = 580 dm3/s,
Omaxr = 10 000 m3/rok;

b) W3 w km 210+365 odbiornika (dziatka nr 9/2 obr. 0028, 28 NE, M. Jelenia Gora],
tj. w punkcie 0 wspolrzednvch geograficznych: N 50054'38,249/J, E 15°43'38,198/J,
nadmiaru sciekow pochodzqcychz kanalizacjiogolnosplawne] w ilosci:

Omax = 2300 dm3/s,
Omaxr = 20 700 m3/rok.

Srednia roczna liczbazrzutow z poszczegolnvchprzelewow nie rnoze byewieksza niz 10.
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3. Istniejqcym wylotem rowu odwadniajqcego W4 w km 210+110 odbiornika (dziatka
nr 8 obr. 0028, 28 NE, M. Jelenia Gora), tj. w punkcie 0 wspolrzednvch geograficznych:
N 50°54'42,368", E 15°43'27,200", w6d opadowych i roztopowych pochodzqcych
ze zlewni lezace] powvze] oczyszczalni po jej zachodniej stronie, w ilosci:

Usrd = 990 m3/d,
Omax= 1000 dm3/s,
Omaxr= 5900 m3/rok,

o sktadzie:

• zawiesiny ogolne
• weglowodorv ropopochodne

:5100 mg /drn",
:515 mg /drn".

III. Sposob, zakres i czestotliwosc prowadzenia porniarow llosci i badari jakosci sciekow i wed
odbiornika:
1. Scieki doptywajqce do oczyszczalni i wprowadzane do odbiornika:

a) Doptyw sciekow surowych do oczyszczalni sclekow:
• ilosc - za pornoca elementu pletrzacego (zwezkl pomiarowej) w rurociagu

grawitacyjnym DN 1400 doprowadzajqcym scieki do komory rozdziatu przed
osadnikiem wstepnvrn,

• [akosc - w zakresie okreslonvrn w punkcie II.1.1it. a) decyzji,
• miejsce poboru prob - kanal doptywowy w budynku kraty rzadkiej (obiekt

Nr 01/2),
• czestotliwosc:

~ w zakresie: BZTs, ChZTcr, azot ogolnv, fosfor ogolnv, zawiesiny ogolne -
24 probki w ciagu roku,

~ w zakresie: cynk, chrorn'", chrom ogolnv, fluorki, mledz, rnollbden, srebro,
tytan, temperatura i odczyn pH - raz na 2 miesiqce,

• sposob wykonywania badari jakosci - zgodnie z przepisami;
b) Odptyw sciekow oczyszczonych wylotem W1:

• ilosc - pomiar llosci sciekow oczyszczonych w sposob ciqgty w korycie
pomiarowym, za pornoca zwezki pomiarowej,

• [akosc - w zakresie okreslonvm w punkcie 11.1.lit.a) decyzji,
• miejsce poboru prob - koryto pomiarowe sciekow oczyszczonych w obiekcie

Nr 31,
• czestotliwosc:

~ w zakresie: BZTs, ChZTcr, azot ogolnv, fosfor ogolnv, zawiesiny ogolne -
24 probki w ciagu roku,

~ w zakresie: cynk, chrorn", chrom ogolnv, fluorki, rnledz, molibden, srebro,
tytan, temperatura i odczyn pH - raz na 2 miesiqce,

• sposob wykonywania badari [akosci - zgodnie z przepisami;
c) Odptyw wod opadowych i roztopowych wylotem W4:

• ilosc - okreslona na podstawie wielkosci opadu i powierzchni odwadnianej,
• [akosc - w zakresie: zawiesiny ogolne, weglowodorv ropopochodne,
• miejsce poboru prob - wylot W4,
• czestotliwosc - 2 razy w roku,
• sposob poboru prob do badan jakosci - proby pobierane r~cznie;
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2. Analiza jakosci wed rzeki Bobr:
• jakosc - w zakresie: temperatura, pH, zawiesiny ogolne, BZTs,ChZTcr, azot ogolnv
i fosfor ogolnv,

• miejsce poboru prob - w profilu 100 m powyiej i 100 m poniiej wylotu Wl
z oczyszczalni,

• czestotllwosc - raz na dwa lata,
• sposob poboru prob do badari [akosci - proba pobierana recznie.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na szczegolne korzystanie z wed w zakresie okreslonvm
w punkcie II. decyzji wydaje sle na czas oznaczony, tj. do dnia 12 sierpnia 2026 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchornosci i urzadzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoscl i uprawnieri osob trzecich
przystugujqcych wobec tych nleruchornoscl i urzadzeri.

Uzasadnienie

Przedsiebforstwo Wodociagow i Kanalizacji IIWodnik" Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze z sledziba
przy Placu Piastowskim 21, 58-560 Jelenia Gora reprezentowane przez petnomocnika - Pana
Michata Balcewicza zwrociio sie z wnioskiem a wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania do rzeki Bobr sciekow z oczyszczalni
sciekow zlokalizowanej przy ul. twoweckie] w Jeleniej Gorze, wylotami: Wl w km 210+215, W2
w km 210+405, W2' w km 210+400, W3 w km 210+365 i W4 w km 210+110 odbiornika.
Petnomocnictwo zostalo dolaczone do akt sprawy.

o wszczeclu postepowania wodnoprawnego organ zawiadomit zainteresowane strony oraz
powiadomit a mozliwoscl zapoznania sle z dokumentacjq i sktadania ewentualnych wnioskow
i zastrzezeri do sprawy. W wyznaczonym terminie strony postepowania nie wniosty iadnych uwag
ani zastrzezeri.

Stosownie do zapisu art. 127 ust. 6 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.,
paz. 469, z pozn. zm.) informacja a wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej
wiadornosci.

W obrocie prawnym znajduje si~ decyzja Nr 5/2008 Prezydenta Miasta Jelenia Gora, z dnia
25.02.2008 r., znak: OSR.6210-56-04/07/08 udzielajqca Przedsieblorstwu Wodociagow i Kanalizacji
IIWodnik" Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie sciekow oraz
wod opadowych i roztopowych z miejskiej oczyszczalni sciekow w Jeleniej Gorze, zmieniona
decyzjami Prezydenta Miasta Jeleniej Gory: Nr 6/2008 z dnia 15.04.2008 r., znak: OSR.6210-56-
05/07/08, Nr 28/2008 z dnia 08.12.2008 r., znak: OSR6210-56/08, Nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 r.,
znak: OSR.6210-7/09. W celu uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego Wnioskodawca
wniosi 0 uchylenie ww. decyzji Prezydenta Jeleniej Gory.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pozn, zm.) ostateczna decyzja na mocy ktore] strona nabyta prawo,
rnoze bye w kaidym czasie uchylona za zgoda stron, stad zwrocono sie do stron postepowania
z prosba 0 wyraienie zgody na uchylenie (zgodnie z wnioskiem) decyzji Nr 5/2008 Prezydenta
Miasta Jelenia Gora, z dnia 25.02.2008 r., znak: OSR.6210-56-04/07/08 z pozn. zm., udzielajqcej
Przedsiebiorstwu Wodoclagow i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie sciekow oraz wod opadowych i roztopowych
z miejskiej oczyszczalni sciekow w Jeleniej Gorze. Strony post~powania wyrazity zgod~ na
uchylenie przedmiotowej decyzji.
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W trakcie prowadzonego postepowanla Wnioskodawca w prsrrue z dnia 12.05.2016 r.
poinformowat organ, lz udzielone Panu Michatowi Balcewiczowi petnomocnictwo zostaio
odwotane. W zwlazku z powvzszvm korespondencja w sprawie kierowana bvla bezposrednio do
Wnioskodawcy.

Oczyszczalnia sciekow objeta przedmiotowym pozwoleniem zlokalizowana przy
ul. Lw6weckiej w Jeleniej G6rze (0 RLM r6wnym 112 500) obstuguje aglorneracje sciekowa
Jelenia G6ra 0 RLM 106 323, zatem najwyisze dopuszczalne wartosci wskainik6w
zanleczvszczeri w oczyszczonych sciekach okreslono zgodnie z zalaczntklem nr 3 do
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunk6w, jakie
naleiy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczeg61nieszkodliwych dla srodowisko wodnego (Oz. U. poz. 1800) tj. jak dla oczyszczalni
sciekow w aglomeracji powyiej 100000 RLM (§ 4 ust. 3 ww. rozporzqdzenia).

W pozwoleniu zgodnie z wnioskiem okreslono ilosc sciekow zrzucanych z przelew6w
burzowych kanalizacji og6lnosptawnej. Dopuszczalna liczbe zrzut6w w ciagu roku ustalono
zgodne z § 22 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunk6w, jakie naleiy spetnicprzy wprowadzaniu sciekow do w6d lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg61nieszkodliwych dla srodowiska wodnego. Z wniosku wynika, ze zastosowane
na przelewach zastawki gwarantujq nie wiece] nlz 10 zrzut6w sciekow do rzeki w ciagu roku.

Na wniosek w decyzji okreslono czestotllwosc prowadzenia badari [akosci sclekow
doptywajqcych do oczyszczalni sclekow, oraz wprowadzanych do rzeki B6br wylotem Wl
oczyszczonych sciekow z oczyszczalni.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne na wniosek strony w pozwoleniu ustalono
obowiqzek prowadzenia pomiar6w jakosci wed rzeki Bobr poniiej i powyiej miejsca zrzutu
sclekow, z okreslenlern czestotliwosci i zakresu tych pornlarow,

Zgodnie z wnioskiem w decyzji okreslono zakres i czestotliwosc badari jakosci w6d opadowych
i roztopowych wprowadzanych wylotem W4 do rzeki Bobr z terenu zlewni powyiej oczyszczalni,
po jej zachodniej stronie. Odwodnienie zabezpiecza teren oczyszczalni przez zalaniem.

Na terenie inwestycji i w jej najbliiszym bezposrednirn sqsiedztwie nie znajdujq sie formy
ochrony przyrody objete ochrona w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (Oz. U. z 2015 r. poz. 1651, z pozn, zm.).

W zwiqzku z zatwierdzeniem dnia 22 lutego 2011 r. przez Rade Ministr6w .Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451),
przeanalizowano wptyw planowanego korzystania z w6d, tj. wprowadzania sciekow pochodzqcych
z oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy ul. Lw6weckiej w Jeleniej G6rze, na stan w6d
powierzchniowych i podziemnych oraz reallzacje cel6w srodowiskowvch dla nich okreslonvch,
Planowane szczeg61ne korzystanie z wed odbvwac sle bedzie w obr~bie jednolitej cz~sci w6d
powierzchniowych (JCWP) 0 nazwie "Bebr od Zadrnej do zb. Pilchowice" 0 kodzie
PLRW6000816331, stanowiqcej cz~sc scalonej cz~sci w6d 500603, kterej stan oceniono w "Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" jako ztv, a osi(lgni~cie celew
srodowiskowych jest dla tej cz~sci w6d niezagroione. Oodatkowo planowane szczegelne
korzystanie z wed b~dzie si~ odbywac w obr~bie jednolitej cz~sci wed podziemnych (JCWPd):
PLGW631090 0 nr 90, kt6rej stan ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry, a osi(lgni~cie cel6w
srodowiskowych jest niezagroione. Scieki pochodz(lce z oczyszczalni sciek6w w Jeleniej G6rze,
przed wprowadzeniem do odbiornika spetniajq wymagania jakosciowe okreslone
w rozporz(ldzeniu w sprawie warunk6w, jakie naleiy spelnic przy wprowadzaniu sciek6w
do w6d lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg61nie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, zatem zrzut sciekew pochodz(lcych z ww. oczyszczalni nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na stan w6d rzeki B6br i realizacj~ cel6w srodowiskowych dla nich okreslonych.
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Przed wydaniem decyzji stosownie do art. 10 Kodeksu posteoowanio administracyjnego
organ zawiadomit strony 0 zebraniu wystarczajqcych dowodow do zakoriczenia
postepowania i wydania decyzji w sprawie. Jednoczesnie powiadomit 0 mozllwosci zapoznania
sle z materiatami sprawy oraz wypowiedzenia sle co do zebranych dowodow. W wyznaczonym
terminie strony postepowania nie wniosty zadnvch uwag ani zastrzezeri,

Przedmiotowa oczyszczalnia sciekow po rozbudowie polegajqcej m.in. na zwiekszeniu jej RLM
do 112500, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 40 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczqco oddziaiywoc na srodowisko (Dz. U. poz. 71),
kwalifikowana jest jako przedsiewziecie mogqce zawsze znaczaco oddzlatvwac na srodowlsko,
zatem stosownie do art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne organem wlasclwvm do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest marszalek wojewodztwa. Jednoczesnie
wiasclwvm do uchylenia obecnie obowiazujace] decyzji jest rowniez marszatek wojewodztwa,

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ustalono dzleslecloletni termin obowiqzywania
pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod.

Na wniosek strony w pozwoleniu okreslono ilosc, stan i sktad sciekow wprowadzanych do
rzeki Bobr podczas awarii urzadzeri istotnych dla realizacji pozwolenia, okreslajac [ednoczesnie
maksymalny, dopuszczalny czas trwania tych warunkow (art. 128 ust. 1 pkt 11 Prawa wodnego).

Decvzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisow prawa powotanych
w podstawie prawnej decyzji.

W trakcie prowadzonego postepowania organ powziai inforrnacje 0 zmianach organizacyjnych
w Regionalnym Zarzadzie Gospodarki Wodnej we Wrodawiu (strona postepowania),
tj. utworzeniu nowych zarzadow zlewni - tj. dotychczasowy Zarzad Ziewni Bobru, Nysy tuzvckie],
Bystrzycy i Kaczawy z siedzlba w Jeleniej Gorze zostat podzielony na dwie jednostki 0 mniejszym
zaslegu terytorialnym. Z uwagi na fakt, ze na terenie objetvm przedmiotowym pozwoleniem,
powstat Zarzad Ziewni Bobru i Nysy tuzvckie] z siedzlba w Podg6rzynie, decyzja zostata skierowana
do Zarzadu Ziewni Bobru i Nysy tuzvckie] z siedzlba w Podgorzvnie.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz calosci materiatu zebranego w postepowaniu,
stwierdzono, ze rnozna udziellc pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach
okreslonvch w niniejszej decyzji.

Pcdstawe technicznq decyzji stanowi 1I0perat wodno-prawny na szczegolne korzystanie
z wed w zakresie odprowadzania sciekow oczyszczonych, wod opadowych i roztopowych do
rzeki Bobr z miejskiej oczyszczalnia sciekow w Jeleniej Gorze" opracowany przez Cadagua S.A.
Oddziat w Polsce ul. Dzielna 58, 01-029 Warszawa, w maju 2015 r.

Majqc powvzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Warszawie za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Dolnoslqskiego -
ul. Walonska 3-5, 50 - 413 Wrodaw, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuia:
\9 Przedsi~biorstwo Wodociqg6w i KanalizacjiWodnik Sp. z 0.0.

PI.Piastowski 21, 58-560 Jelenia G6ra
2. Gmina Jelenia G6ra

PlacRatuszowy 58, 58-500 Jelenia G6ra

Marszalek
Wojew6dztwa Dolnoslq_skiego

zup. ~~ ..
DyrektorW'y~i~tLl S-r~wlska

Piotr Blaszk6w
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3. Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej we Wrodawiu
Zarzqd Ziewni Bobru i Nysy tuiyckiej z sledziba w Podg6rzynie
ul. Nowa 69, 58-562 Podg6rzyn

4. Polski Zwiqzek W~dkarski
Okreg PZW w Jeleniej G6rze
ul. Wankowicza 13, 58-500 Jelenia G6ra

5. Barbara Morika - petnomocnik Prezesa KZGW (wlasclclel wody)
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej we Wrodawiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrodaw

6. DOW-S-aa

Do wiadomosci:
1. Dolnoslaski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska

ul. Paprotna 14, 51-117 Wrodaw
2. Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wrodawiu

ul. C.K.Norwida 34, 50 - 950 Wrodaw

Przedstawiono dow6d wniesienia oplaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokosc!217PLN,
na konto Gminy Wroclaw, PKOBPS.A 82 102052260000610204177895.
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