
Mińsk Mazowiecki, dnia 14-06-2007 r. 

WS. 6223-7/07 

Decyzja  

Na podstawie art. 37 pkt. l, art. 122 ust. l pkt. l, art. 127 ust. l pkt. l i 2, art. 128 ust. l pkt. 
l, 9b i 10, i art. 140 ust. l i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 
239 poz. 2019 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarny Staw” z siedzibą w Wólce 
Wiciejowskiej, gm. Cegłów o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie 
z wód jakim jest pobór wód podziemnych dla potrzeb ogródków działkowych w Wólce 
Wiciejowskiej, z ujęcia zlokalizowanego na terenie tych ogródków 

o r z e k a     się: 
1) udzielić dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarny 

Staw”, Wólka Wiciejowska, 05-319 Cegłów, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne 
korzystanie z wód, jakim jest pobór wód podziemnych, na czas do 30 czerwca 2027 r., 
w maksymalnej ilości 5,0 m3 na godzinę i średnio 20,20 m3 na dobę, z ujęcia 
składającego się z jednej studni oznaczonej Nr l, zlokalizowanego na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wólka Wiciejowska jako działka Nr 94/4, 

2) ustalić dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Czarny Staw” obowiązki: 

a) dokonywania pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni w okresach 
czasu nie dłuŜszych niŜ pół roku, 

b) prowadzenia pomiaru ilości pobieranej wody za pomocą legalizowanych urządzeń 
pomiarowych a w przypadku uszkodzenia tych urządzeń określać ilości pobieranej 
wody na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14-01-2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), 

Uzasadnienie 

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej na pobór wód podziemnych ze studni Nr l jest 
uzasadniony, do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty: operat wodnoprawny, 
dokumentację hydrogeologiczną ujęcia ustalającą zasoby eksploatacyjne dla studni Nr l ilości 
18,0 m3/h przy depresji s = 4,0 m, zatwierdzona decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach 
Nr 50 z dnia 21-09-1989 r. znak: OSGK-VII-8530/49/89 oraz opis prowadzenia zamierzonej 
działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

PrzedłoŜony operat wodnoprawny, opracowany w czerwcu 2007 r. przez Wojciecha 
Dąbrowę, jest sporządzony zgodnie z wymaganiami art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawa wodnego. 

Pobór wód podziemnych, jest prowadzony na potrzeby utrzymania zieleni, potrzeby 
bytowe członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarny Staw” oraz potrzeby ppoŜ. 

Zasoby ujęcia w pełni pokrywają potrzeby wodne zakładu a nałoŜone obowiązki mają na 
celu ochronę wód przed ich marnotrawstwem i zanieczyszczeniem. Pobór wody jest 
opomiarowany a odczyty z wodomierza są zapisywane w prowadzonym rejestrze. Właścicielem 
działki Nr 94/4 obręb Wólka Wiciejowska, na którym zlokalizowano ujęcie wód podziemnych 
jest Gmina Cegłów a Polski Związek Działkowców jest jej uŜytkownikiem wieczystym. 

Mając powyŜsze na uwadze orzeczono jak w sentencji. 



Pouczenie 

Zgodnie z art. 287 ust. l, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) podmiot korzystający ze środowiska powinien 
prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą informacje o ilości i jakości 
pobranej wody podziemnej. 

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. 

Od niniejszej decyzji słuŜy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem Starosty Mińskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Otrzymują: 

l. Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy „Czarny Staw” 
Wólka Wiciejowska, 05-319 Cegłów 

Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Cegłów 
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim 
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25a 

 

Opracował:  Inspektor - St Smater 
Tel. 025 759-87-42 
 
 
 


