
URZĄD i\;\RSZAŁKOWSKI
Wojewó-iw. .-achodniopomorskiego

w szczecinie

WOŚ.II.7322.46.2011 .ZdK Szczecin, dnia 25 stycznia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie:
art. 140 ust. 2 pkt. 5 i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r - prawo wodne (jednolity tekst Dz. U.
Nr 239 póz. 2019 z 2005r z późniejszymi zmianami),
art. 104 Kodeksu Postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 póz. 1071
z 2000r z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wiesława Kota z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
i Consultingowego mgr inż. Wiesław Kot ze Złocieńca złożonego z upoważnienia Zarządu Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

- o r z e k a -

I. udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód,
wykonywanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie
innych robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią - dla przedsięwzięcia
„przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 031OZ
w miejscowości Głowaczewo" położonego na dz. nr 697 obręb ewidencyjny Karcino, 145/1,
177/4 obręb ewidencyjny Nowogardek gm. Kołobrzeg, na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią, obejmujące:

1. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni mostu (F=200 m2) do rzeki Dębosznicy
poprzez dwa ścieki skarpowe zlokalizowane na lewej skarpie rzeki w km 0+300 i 0+307
w łącznej ilości:

Qmaxh= 2,57 m3/h, Qśrd = 0,35 m3/d, Qmaxr. = 175,75 m3/r
2. Wykonanie urządzeń wodnych ;

a) umocnienia stopy skarp rzeki Dębosznicy na odcinku graniczącym z mostem (powyżej
i poniżej), tj. w km 0+295-0+300 i 0+307-0+312 kiszką faszynową 2x20cm z umocnieniem
skarp powyżej darniną na mur pasem szerokości 50cm. Przy ubezpieczeniu skarpy kiszką
faszynową zastosowane zostaną kołki o długości 1,5m i średnicy 10-12cm w rozstawie co
0,5m, szpilki - kołki o długości 0,9m i średnicy 8cm co 1m.
Współrzędne geograficzne ubezpieczenia stopy skarp kiszką faszynową 2x20cm:
- ubezpieczenie skarpy lewej w km 0+295-0+300

N:54°742,13" E:15°2635,01"
- ubezpieczenie skarpy prawej w km 0+295-0+300

N: 54°742,01" E:15°2635,19"
- ubezpieczenie skarpy lewej w km 0+307-0+312

N: 54*741,86" E:15°2634,10"
- ubezpieczenie skarpy prawej w km 0+307-0+312

N: 54*742,64" E:15°2634,28"
b) umocnienia skarpy wału na odcinku 2m od mostu (powyżej i poniżej) gabionami

0 wysokości 2,6m i grubości 30cm.
Współrzędne koszy siatkowo-kamiennych (gabionów):
- skarpa lewa poniżej mostu (km 0+298-0+300)

N: 54°742,15" E:15°2634,81"
- skarpa prawa poniżej mpstu (km 0+298-0+300)

N:54°7'41,89" E:15°2635,13"
- skarpa lewa powyżej mostu (km 0+307-0+309)

N: 54°7'42,03" E:15°2634,08"
- skarpa prawa powyżej mostu (km 0+307-0+309)

N: 54°741,66" E:15°2634,33"
c) ścieków skarpowych zlokalizowanych na lewej skarpie rzeki Dębosznicy w km 0+300

1 0+307. Ścieki skarpowe betonowe prefabrykowane o wymiarach 50x50x15cm.
Współrzędne geograficzne ścieków skarpowych:
- ściek skarpowy w km 0+300 rzeki Dębosznicy:



N: 54°742,07" E:15°2635,02"
- ściek skarpowy w km 0+307 rzeki Dębosznicy:

N: 54*741,91" E:15°2634,34"
3. Wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na terenach

szczególnego zagrożenia powodzią poprzez wykonanie przebudowy mostu wraz
z dojazdami w ciajgu drogi powiatowej nr 031OZ w miejscowości Głowaczewo w zakresie:
- rozbiórki betonowych prefabrykowanych płyt poboczy,
-wymiany nawierzchni asfaltowej na moście wraz z wymianą izolacji i remontem płyty

pomostowej z jej wzmocnieniem,
- odtworzenia zniszczonych skrzydełek przyczółków mostu poprzez ich rozbiórkę,

wykonanie nowych skrzydełek i powiązanie ich z korpusem przyczółka.

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:
1) wykonania urządzeń wodnych oraz wznoszenia obiektów budowlanych i wykonania innych

robót zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w „Operacie wodnoprawnym na szczególne
korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów
budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią -przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 031 OZ
w miejscowości Głowaczewo" autorstwa Przemysława Limańskiego z Kołobrzegu,
opracowanego w styczniu 2012r oraz dotrzymania warunków uzgodnień dołączonych do
dokumentacji,

2) usunięcia wszelkich szkód oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania
i eksploatacji wybudowanego obiektu,

3) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonaniem
robót i uporządkowania terenów w pobliżu nowo wykonanych urządzeń,

4) usunięcia ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia
wodnoprawnego,

5) każdorazowego powiadamiania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o wszelkich zmianach wprowadzanych
w trakcie realizacji urządzeń wodnych i obiektów.

III. Ustalić termin ważności pozwolenia na odprowadzenie ścieków opadowych do dnia 20
stycznia 2022 roku .

IV. Stwierdzić że Wnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne straty wynikłe
z wykonywania decyzji.

V. Stwierdzić że 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.

Decyzja oraz operat wodnoprawny muszą się znajdować u Wnioskodawcy i być dostępne
organom kontroli.

U z a s a d n i e n i e

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem z dnia
6 grudnia 2011r. przekazał wniosek Pana Wiesława Kota z Przedsiębiorstwa Handlowo-
Usługowego i Consultingowego mgr inż. Wiesław Kot ze Złocieńca złożony z upoważnienia
Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych na rzece Dębosznicy w km. 0+295 - 0+300 i 0+307 - 0+312 -
budowli regulacyjnych w postaci ubezpieczenia stopy skarpy rzeki Dębosznicy kiszką
faszynową, wraz z umocnieniem materacami kamiennymi skarp wału przeciwpowodziowego nad
rzeką Dębosznicą - jako przedsięwzięcia położonego na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią. Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego z października 2011 r
z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, decyzją
0 środowiskowych uwarunkowaniach nr 41/2011 wydaną przez Wójta Gminy Kołobrzeg w dniu
18.11.2011 r, wypisem z dnia 20.09.2011 r z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kołobrzeg, decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 07.11.2011 r znak NE.0130/18/2011/MPL zwalniającą z zakazu wynikającego z art. 88n
ust. 1 pkt. 1, 3 i 5 ustawy Prawo wodne.
W związku ze stwierdzeniem braków wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia wniosku
1 operatu wodnoprawnego oraz przedłożenia wymaganej decyzji zwalniającej.



-

Wnioskodawca przedłożył w dniu 11 stycznia 2011 r uzupełnienia w formie jednolitej treści
operatu z stycznia 2012r w wersji pisemnej i elektronicznej oraz rozszerzył wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń
wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na terenach
szczególnego zagrożenia powodzią dla przedsięwzięcia „przebudowa mostu wraz z dojazdami
w ciągu drogi powiatowej nr 031OZ w miejscowości Głowaczewo". Do operatu dołączono
brakującą decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10
stycznia 2012r. znak OKI-5322-01/12-ep,jm zwalniającą od zakazu wykonania na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów
budowlanych oraz zakazu lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie
mostu na rzece Dębosznica będącego l etapem inwestycji pn: „przebudowa mostu wraz
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 031 OZ w miejscowości Głowaczewo" na dz. nr 697
obręb ewidencyjny Karcino, 145/1, 177/4 obręb ewidencyjny Nowogardek gm. Kołobrzeg.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości.
W toku postępowania nie wniesiono uwag do udzielenia wnioskowanego pozwolenia.
Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 póz. 984 ze
zmianami) - wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni m.in. dróg powiatowych
kategorii „Z" mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Biorąc powyższe
pod uwagę nie przewidziano urządzeń oczyszczających wody opadowe, a w związku z tym że
obliczone stężenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych nie przekraczają wartości
dopuszczalnych w ww rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - nie określano wartości
zanieczyszczeń w ściekach opadowych - dla tych ścieków wymagania wynikają wprost
z rozporządzenia Ministra Środowiska.

Biorąc pod uwagę że na realizację tej zabudowy Inwestor posiada wymagane
zwolnienia - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

z up. MARSZAŁKA

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Consultingowe

mgr inż. Wiesław Kot 78-520 Złocieniec ul. Okulickiego 10 + operat
2. Zarząd Dróg Powiatowych

78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
(|) Starostwo Powiatowe

Pl. Ratuszowy 1, 76-100 Kołobrzeg
4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Rejonowy Oddział, 75-950 Koszalin ul. Monte Cassino 2
5. a/a. + operat

Do wiadomości:
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

70-030 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 13A
2. Urząd Gminy Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a
3. WOŚ.I-wm.


