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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza
zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Nowy
Dwór Żuławski”, gm. Elbląg oraz uzyskanie decyzji o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia
wód podziemnych (studni głębinowej Nr 1) w miejscowości Dłużyna, gm. Elbląg.

2. Opis stanu aktualnego:

Stacja Uzdatniania Wody Nowy Dwór Żuławski” położona jest w województwie warmińsko —

mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg. Woda do SUW Nowy Dwór Żuławski” dopływa
pod ciśnieniem artezyjskim ze studni głębinowej (Nr 1) zlokalizowanej w miejscowości Dłużyna.
Stacja Uzdatniania Wody „Nowy Dwór Żuławski” zaopatruje w wodę mieszkańców wsi: Dłużyna,
Lisów, Węzina, Drużno i Nowy Dwór Żuławski. Średnie zapotrzebowanie dobowe wynosi
ok. 110-1 30 m3/d.

Ujęcie wody stanowi jedna studnia głębinowa o zatwierdzonych zasobach w kat. „B”, w ilości
Q= 43 m3ih przy depresji s = 10,8 m — decyzja nr GT-G/853012565178 z dnia 21 .04.1978 r. wydana
przez Urząd Wojewódzki w Elblągu.
Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego - decyzja nr OŚROL-ll-6223/1 wody
podz./2008 z dnia 04.02.2008 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Elblągu i decyzja nr OŚROL-Il
6223-16 wody podz./10 z dnia 09.12.2010 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Elblągu.
Pozwolenie udzielone zostało na:
- pobór wody w ilości Q max = 160 m3/d na okres do dnia 31.01.2028 r,
- wprowadzanie ścieków pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na terenie

działki nr 26/42 obręb Dłużyna, sklarowanych w 3-komorowym odstojniku wód popłucznych do
rowu przydrożnego, w ilości Q max = 3,0 m3/tydzień na okres do dnia 31.01.2018 r.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków amonowych, żelaza i manganu.
Wydobyta woda poddawana jest procesowi uzdatniania w SUW Nowy Dwór Żuławski”. Technologia
uzdatniania wody oparta jest na procesach:
- napowietrzania wody w systemie ciśnieniowym zamkniętym,
- jednostopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych zamkniętych,
- odprowadzaniu wód popłucznych sklarowanych w 3 —komorowym odstojniku wód popłucznych do

rowu melioracyjnego.
Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy posiadany operat wodnoprawny.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) pozyskanie map, wypisów z ewidencji gruntów, dokumentacji hydrogeologicznej i innych

materiałów niezbędnych do wykonania opracowania,
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b) wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie określonym ustawą z dnia 78 lipca 2001 r. Prawo
Wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),

c) uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności zgody właściciela
cieku (odbiornika wód popłucznych),

d) złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wód popłucznych w ilości 10 m3/tydzień na okres 10 lat,

e) złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej
na ujęciu Dłużyna,

f) inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania czynności

związanych z realizacją zamówienia.
5. Dokumentację wykonać należy w wersji papierowej (4 egz.) oraz na nośniku CD/DyD.

Z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały decyzji, uzgodnień, opinii itp.
zebrane w toku realizacji zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia:
a) opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania
Wody Nowy Dwór Żuławski” i o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód
podziemnych (studni głębinowej Nr 1) w Dłużynie — do dnia 14.11.2017 r.,

b) doręczenie Zamawiającemu prawomocnych decyzji — do dnia 26.01.2018 r.
7. Płatności:

a) 50% wartości — po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dokumentacji i okazaniu
Zamawiającemu wniosków o udzielenie pozwolenia wodno prawnego i o ustanowienie strefy
ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej,

b) pozostałe 50% po uprawomocnieniu się decyzji jw.
8. Termin zapłaty — 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
9. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych we wzorze. Wzór

umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem
postanowień umowy przez Oferenta.

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.
2. Sposób obliczenia ceny oferty:

a) Cena oferty jest kwotą ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym również koszty opłat administracyjnych.

b) Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne
do rzetelnego ustalenia ceny oferty. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych
dodatkowych płatności ponad ustaloną w ofercie kwotę.

3. Ofertę i wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta
(zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej) lub inne, działające na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez
takie osoby.

W przypadku spółki cywilnej ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podst.
pełnomocnictwa lub umowy spółki.

4. Pełnomocnictwa o których mowa w ppkt 3 należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej
przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności
kopii przez osobę upełnomocnioną).
Jeżeli umocowanie wynika z umowy spółki cywilnej, to kopię tej umowy należy dołączyć do oferty
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione).

5. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem” na każdej
zadrukowanej stronie dokumentu. Potwierdzenia dokonują osoby wymienione w ppkt 3.

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego
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z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Oferenta i dodatkowo

oznakowanym; „operat wodnoprawny - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego

oznakowania.

III. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM UBIEGAJACYM SIĘ O ZAMÓWIENIE:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

2. w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

3. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

4. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat, przed

upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, wykonali co najmniej 3 operaty

wodnoprawne na podstawie których uzyskano prawomocne decyzje pozwoleń wodnoprawnych.
Minimum jeden z tych operatów dotyczyć musi wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

5. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Oferent składa oświadczenie i wykaz wykonanych usług

(w formularzu oferty), oraz dowody: poświadczenia, referencje, że usługi te zostały wykonane należycie.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY, DOKUMENTY WYMAGANE:

1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

2. ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty (stosownie do treści w pkt 11.3. i 11.4. SIWZ),

3. dowody (poświadczenia, referencje) potwierdzające, że usługi o których mowa w pkt 111.4 wykonane
zostały należycie.

V. INNE POSTANOWIENIA:

7. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną

z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest forma pisemna.

2. Uprawnieni do kontaktu z Oferentami: sprawy formalne — Beata Adamkiewicz (te!. 552307432),

merytoryczne — Ireneusz Leszczyński, tel. 552307250.

3. Ofertę należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego do godz. 10:00 w dniu 09.10.2017 r.

Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 7 0:05 w pok. 17. Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną

Oferentom bez otwierania.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści

oferty, spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez

Oferenta warunków udziału w postępowaniu a także do uzupełnienia oferty, oświadczeń,

pełnomocnictw i innych dokumentów.

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - spośród ofert ważnych Zamawiający wybierze oferty

najtańszą.

6. O wyniku postępowania zostaną powiadomienie wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oferent składa jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane zje] przygotowaniem.

9. Zgodnie z art. 733 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 7579) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Decyzje wymienione w pkt 1.2. SIWZ

2. Wzórumowy Z-CA DYRE},TORA
3. Formularz oferty
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Elbląg, dnia 04.02.2008 r.

OŚROL- II — 6223 / 7 wody podz.I 2008

DECYZJA
Na podstawie arLlO4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a.(tekst jednolity :Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust.1 pkt 1,art 135 pkt 1, arL738 ust.1 i art. 740 ust. 1 ustawy z dnia 78 lipca 2001r. - Prawo wodnetekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) jak równieżrozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 737, poz. 984)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 31.12.2007r. (data wpływu 03.01.2008r.)

Wójta Gminy Elbląg w sprawie:
- wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęciazlokalizowanego na terenie miejscowości Dłużyna, gmina Elbląg studnią głębinowąNr 1 - w ilości: Qśred = 99,0 m3/d,
- wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych,sklarowanych w 3 — komorowym odstojniku, ze Stacji Uzdatniania Wody,zlokalizowanej w miejscowości Nowy Dwór, gmina Elbląg do rowu przydrożnego,za zgodą jego właściciela - w ilości Qrnax = 3,0 m3ftydzień

ORZEKA SIĘ:

1. Udzielić Gminie Elbląg pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych studniągłębinową Nr I znajdującą się na działce nr 199/8 obręb Dłużyna, na tereniemiejscowości Dłużyna, gmina Elbląg, celem zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowychmieszkańców Dłużyny, Lisewa, Węziny, Drużna i Nowego Dworu

- w ilości:

Qmax 99,0 m3Id

2. Udzielić Gminie Elbląg pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków,pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na terenie działki nr 26/42obręb Dłużyna, w miejscowości Nowy Dwór, gmina Elbląg, sklarowanych W 3-komorowym odstojniku wód popłucznych, do rowu przydrożnego, za zgodą jegowłaściciela

- w ilości

Qmax = 3,0 m3/tydzień

o wskaźnikach zanieczyszczeń nie przekraczaicych nastepuicych wartości:

zawiesina ogólna nie większa niż 50,0 mg/ Um3
żelazo ogólne nie większe niż 70 mg Fe/dm3
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3. Zobowiązać stronę do:

• Utrzymania urządzeń wodnych służących do poboru i uzdatniania wody, w dobrymstanie technicznym I sanitarnym,
• Prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody,• Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni głębinowej,• Kontroli urządzeń służących do oczyszczania wód popłucznych,• Utrzymania rowu przydrożnego na odcinku oddziaływania ścieków.

4. Wygasić z urzędu pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych i eksploatacjęurządzeń wodnych służących do poboru i uzdatniania tych wód z ujęcia głębinowegozlokalizowanego na terenie m. Dłużyna, gmina Elbląg, wydane Agencji Wasności RolnejSkarbu Państwa Oddziałowi Terenowemu w Elblągu Administracji BudynkówMieszkalnych W Robitach, gmina Pasłęk przez Wojewodę Elbląskiego w dniu10.06.1997r. na okres 10 lat tj. do dnia 30.05.2007r. - decyzja Nr OS-VI-G/48/9.

5. Pozwolenia wodnoprawne określone w pkt.l niniejszej decyzji wydaje się na okres20 lat tj. do dnia 31 stycznia 2028 roku, natomiast pozwolenie wodnoprawne określonew pkt. 2 niniejszej decyzji wydaje się do dnia 3lstycznia 2018 r.

UZASADN JEN I E

Wójt Gminy Elbląg wnioskiem z dnia 31,12.2007 r. (data wpływu 03.01.2008r.) wystąpiłdo Starosty Elbląskiego o:
- wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęciazlokalizowanego na terenie miejscowości Dłużyna, gmina Elbląg studnią głębinowąNr 1 w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Dłużyny, Lisewa, Węziny, Druznai Nowego Dworu - w ilości: = 99,0 m3Id,
- wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych,sklarowanych w 3 — komorowym odstojniku, ze Stacji Uzdatniania Wodyzlokalizowanej w miejscowości Nowy Dwór, gmina Elbląg, do rowu przydrożnego,za zgodą jego właściciela.

Do wniosku strona dołączyła:
1. operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z opisem strefy ochronnej ujęciawody w m. Dłużyna, opracowany przez mgr inż. Grażyne Skowrońską w grudniu2007r.,
2. dokumentację hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych z utworówtrzeciorzędowych na terenie m. Dłużyna, rok opracowania 1978,3. uzgodnienie z właścicielem rowu przydrożnego tj. Zarządem Dróg Powiatowychw Elblągu z/s w Pasłęku ul. Dworcowa, na zrzut oczyszczonych ścieków,pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody,
4. oceny jakości wody wykonane przez Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego dla Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego ul. Królewiecka 196,82-300 Elbląg.

Przedmiotowe ujęcie składa się z jednej studni głębinowej Nr I o głębokości H = 120,0 mi wydajności eksploatacyjnej Qe = 43,0 m3 /h przy depresji Se = 10,9 m oraz ze StacjiUzdatniania Wody. W skład ujęcia wody wchodzi także zbiornik wyrównawczy wody.Y
-
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uzdatnionej o pojemności V = 100,0 m3, zlokalizowany obok budynku SUW, we wspólnejstrefie ochrony bezpośredniej.

Studnia znajduje się na działce nr 199/8, obręb Dłużyna, na terenie miejscowości Dłużyna,natomiast Stacja Uzdatnian Wody, zlokalizowana jest na terenie działki nr 26/42 obrębDłużyna, w miejscowości Nowy Dwór. Obie działki są własnością Gminy Elbląg.

Zasoby ujęcia z utworów trzeciorzędowych zostały ustalone i zatwierdzone w kat .„B”w wysokości Q = 43,0 m3Jh przy depresji S = 10,8 m —decyzja Nr GT-G18530/2565178 z dnia21 .04.1978r. wydana przez Urząd Wojewódzki w Elblągu.

Woda surowa ujmowana studnią głębinową wymaga uzdatniania. Technologiauzdatniania polega na napowietrzeniu wody surowej podczas przepływu w aeratorze orazfiltracji przez złoże i usunięciu związków żelaza i częściowo manganu. Woda uzdatnionadostarczana jest lokalną siecią wodociągową mieszkańcom Dłużyny, Lisewa, Węziny Drużnai Nowego Dworu.
Wody popłuczne z płukania odżelaziaczy po przejściu przez 3- komorowy odstojnikwprowadzane są do rowu przydrożnego będącego własnością Zarządu Dróg Powiatowychw Elblągu, z/s w Pasłęku.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od decyzji służy stronie odwołanie do Marszałka Województwa Warmińsko — Mazurskiegoza pośrednictwem Starosty Elbląskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznychdo jego realizacji oraz nie narusza prawa własności uprawnień osób trzecichprzyskugujących wobec tych nieruchomości i urządzeń — art. 123 ust2 ustawy z dnia 18 lipca2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
Strona jako jednostka budżetowa zwolniona jest z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
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Otrzymul
I

/Gmina Elbląg
82-300 Elbląg ul. Browarna 85

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk

3. a/a—2egz.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu,ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg

ZA ZGODNOS.
7 (GIN/ F\3
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OSROL —II -• 6223 —16 wody podz.

Na podstawie ar1155 ustaw)” z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Starosta Elblaski orzeka:

za zgodą strony zmietiić w punkcie I decyzję Starosty Elbląskiego z dnia 04 lutego 2008r. — znak:
OSROL-łJ-6223/ Iwody podiJ 2008 pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie Elbląg na pobór
wód podziemnych studnią głębinową Nr I w ilości Qmax”99,0 m/dohę z ujęcia na terenie
miejscowości Dłużyna oraz na wprowadzanie ścieków pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody
sk]arownych w odstojniku wód poplucych do rowu.

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Udzielić Gminie Elbląg pozwotenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych studnią
głębinową Nr 1 znajdującą się na działce nr 199/8 obręb Dłużyna, na terenie miejscowości i)łużyna.
gmina Elbląg, celem zaspokojenia potrzeb socjalno bytowych rnieszkaiiców Dlużyny. Lisewa,
Węziny, Drużna i Nowego Dwom, w ilości:

= 160,0 m3/d

UZASADNIENIE

Gmina Elbląg wystąpiła do Starosty Elbląskiego z wnioskiem z dnia 18.1 l.2010r.
(data wpływu 24.tt2OlOr.) w sprawie zmiany obowiązującej decyzji z dnia O402.2010r. znak:
t)SROL-I1-6223 / J wody podz.J 2008 — pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie Elbląg na pobór
wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Dłużyna oraz na wprowadzanie ścieków ze Stacji
Uzdatniania Wody do rowu. Wnioskowana zmiana dotyczy ilości pobieranej wody z ląjęcia
głębinowego na terenie miejscowości Dtużyna. Wzrost ilości pobieranej wody z ujęcia glębinowego
związany jest ze zwiększonym poborem wody przez użytkowników ujęcia i eksploatawra sieci
wodociągowej. Biorąc pod uwagę zasoby ujęcia które zostały ustalone i zatwierdzone w kat. „J3”
w ysokości Q = 43,0 m3/h przy depresji S = 10,8 m (decyzja Nr GT-G/8530/2565/7$ z dnia
21.04. t978r. wy”dana przez Wojewodę Elbląskiego) orzeczono jak w sentencji.

Pozostałe warunki decyzji nie ulęgają zmianie.

Strona jako jednostka budżetowa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
zmianami).

PO U cz E N J E

([ Gtnina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zs w PasJku. ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk

Do wkldomocj:
I. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska Delegatura Elbląg. ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg
2. aia.

I N S P E K T O R U[ZĄ]) f?MINY EIlśl:\t.dls Ochrcw Środowiska til. itr „una ś5IGosP5f,onaIneJ
82-300 ELBLĄG

mgr tnĘ nnc Nowicka tOa5; 234-1e-c4 fax 234O8.7
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
ĄIt.Ą2. .2OItO

UR.7 \l) (jlVi.IN Y

Od niniejszej decyzji shiży Stronie odwołanie do f)yrektora Regionalncgo Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Elbląskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

zgodnie z art. 7, pkt 3 ustawy
r. Nr 225, poz. 1635 z. późniejszymi

Z WTA R O S TY

Naczelnik Wy6zialu
Ochrony rndowiska i Rolnictwa


