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Elbląg, dnia 17.03.2008 r.

OŚROL- ił — 6223 J 3 wody podz.I 2008

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a.(tekst jednolity :Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1077, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust.1 pkt 1, art. 140
ust. 1 i art.135 pkt li art.138 ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) jak również
rozporządzeniem 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 2202.2008r. (data wpływu 25.02.2008r.)

Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Elblągu
ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg w sprawie:

• wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia
zlokalizowanego na terenie miejscowości jesie gmina Milejewo studniami
głębinowymi Nr 2 i Nr 3 - w ilości Qmax 30,0 m3/d,

• wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych, ze Stacji
Uzdatniania Wody, sklarowanych w 2— komorowym odstojniku, poprzez 4 przelotowe
studzienki do zbiornika otwartego, czyli do ziemi.

w ilości: Qmax = 1,5 m3/tydzień

ORZEKA SIĘ:

1. Udzielić Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji spółce z o.o. W Elblągu
Ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
studniami głębinowymi Nr 2 i Nr 3 znajdującymi się na terenie miejscowości Zalesie,
gmina Milejewo, celem zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych mieszkańców Wsi
Zalesie, gmina Milejewo

- w ilości: Qmax = 30,0 m3Id

2. Udzielić Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji spółce z o.o. w Elblągu
ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków,
pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, sklarowanych w 2- komorowym odstojniku
wód popłucznych, poprzez 4 przelotowe studzienki do zbiornika otwartego gminnego,
spełniaj ącego rolę zbiornika przeciwpożarowego wsi Zalesie

- w ilości: Qmax 1,5 m3ltydzień

o wskaźnikach zanieczyszczeń nie rzekraczajcych nastepujących wartości:

zawiesina ogólna nie większa niż 50,0 mg/ Um3
żelazo ogólne nie większe niż 10 mg Fe/dm3



3. Zobowiązać stronę do:

• utrzymania urządzeń wodnych służących do poboru i uzdatniania wody, w dobrym
stanie technicznym i sanitarnym

• prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody,
• prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni głębinowej,
• utrzymania zbiornika otwartego, gromadzącego ścieki pochodzące ze Stacji

Uzdatniania Wody,,
• kontroli urządzeń służących do oczyszczania wód popłucznych.

4. Wygasić z urzędu pozwolenia wodnoprawne na:

pobór wód podziemnych w ilości Q = 46,5 m3/d i eksploatację urządzeń wodnych
służących do poboru i uzdatniania wód z ujęcia zlokalizowanego w m. Zalesie,

gmina Milejewo, wydane ERWIK Spółce z o.o. w Elblągu, przez Wojewodę
Elbląskiego w dniu 07.05.1998r. na okres 10 lat tj. do dnia 31,05.2008r. - decyzja

Nr OS-VI-621 0-G/50/98.

5. Pozwolenia wodnoprawne określone w pkt. 1 niniejszej decyzji wydaje się na okres

20 lat tj. do dnia 31 stycznia 2028 roku, natomiast pozwolenie wodnoprawne określone
w pkt. 2 niniejszej decyzji wydaje się do dnia 31 marca 2018 r.

UZASADNIENIE

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Elblągu
ul. Rawska 2-4 82-300 Elbląg wnioskiem z dnia 22.02.2008r. (data wpływu 25.02.2008r.)

wystąpiła do Starosty Elbląskiego o:
• wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia

zlokalizowanego na terenie miejscowości Zalesie, gmina Milejewo studniami
głębinowymi Nr 2 i Nr 3 - w ilości: Qm 30,0 m3/d,

• wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych ze Stacji
Uzdatniania Wody, sklarowanych w 2— komorowym odstojniku, poprzez 4 przelotowe
studzienki do zbiornika otwartego, czyli do ziemi — w ilości: Qmax = 1,5 m3/tydzień

Do wniosku strona dołączyła:
1. operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych na szczególne korzystanie z wód —

pobór wód podziemnych z wiejskiego ujęcia wody w Zalesiu, gmina Mitejewo,

opracowany przez mgr inż. Lidię Błajszczak w lutym 2008r,,

2, dokumentację hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych z utworów

czwartorzędowych z ustaleniem zasobów w kat. „B” w miejscowości Zalesie, gmina

Milejewo, rok wykonania 19801 1987r.,
3. ocenę jakości wód wykonaną przez Laboratorium Badania Wody ul. Rawska 2-4 82-

300 Elbląg z dnia 17.70.2007r.,
4. zgodę Wójta Gminy Milejewo na wprowadzanie sklarowanych wód popłucznych

ze Stacji Uzdatniania Wody do otwartego zbiornika pełniącego funkcję zbiornika
p.poź. w miejscowości Zalesie.

Ujęcie wód podziemnych zlokalizowane na terenie miejscowości Zalesie, gmina Milejewo

na działkach nr 71/i 79/3 jest w użytkowaniu wieczystym EPWiK Spółki z o.o. w Elblągu.

Przedmiotowe ujęcie sktada się z dwóch studni: Nr 2 o parametrach H = 120,0 m I Qe = 9,0

m3/h przy Se = 9,7 mi Nr 3o parametrach H = 712,0 m i Qe = 9,0 m3/h przy Se = 77,4 m



oraz Stacji Uzdatniania Wody, wyposażonej w dwa hydrofory, dwa odżelaziacze, dwa
odmanganiacze, sprężarkę i chlorator.
Zasoby ujęcia z utworów czwartorzędowych zostały ustalone i zatwierdzone w kat, „B”
w wysokości Q 9,0 m3!h przy depresji S 9,7 m —decyzja Nr GT-Vł/8530/2773/80 z dnia
07.06.1980r. wydana przez Urząd Wojewódzki w Elblągu.
Woda surowa ujmowana studnią głębinową Nr 2 I Nr 3 wymaga uzdatniania. Technologia
uzdatniania polega na napowietrzeniu wody surowej podczas przepływu w aeratorze oraz
dwustopniowej filtracji przez złoże i usunięciu związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona
dostarczana jest lokalną siecią wodociągową mieszkańcom Zalesia.
Wody popłuczne z płukania odżelaziaczy i odmanganiaczy po przejściu przez 2- komorowy
odstojnik i 4 przelotowe studzienki wprowadzane są do gminnego zbiornika otwartego,
pełniącego funkcję zbiornika przeciwpożarowego, za zgodą jego właściciela.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od decyzji służy stronie odwołanie do Marszałka Województwa Warmińsko — Mazurskiego
za pośrednictwem Starosty Elbląskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa Qmax = 1,5 m3/tydzień własności i uprawnień
osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń — art. 123 ust.2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi
zmianami).

Strona wniosła opłatę skarbowa w wysokości 2 x 217 zł, zgodnie z ustawą z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Powyższe nie zwalnia z obowiązku ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej
opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu
marszałkowskiego — art. 284 ust. 1, art. 285, art. 295 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
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Otrzymuje: s,,,

EPWiK spółka z o.o. w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Rawska 2-4

2. Gmina Milejewo
82-316 Milejewo

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk

4. a/a—2 egz.

Do wiadomości:

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