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Warszawa, dn. Z 9 GRlI 7!liF

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ

W WARSZAWIE

TC-U-02 1-064 1-005/20 16

DECYZJA Nr S12 IDrrC-U/16

Na podstawie art. 104 i art. 107 oraz art. 105 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, j.t. ze zm.) w związku z art. 881 ust. 2 oraz art. 40
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, j.t. ze zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29 sierpnia 2016 r. przedłożonego przez Pana Mariusza Andler "MBZ Andler, Tomczak"
Sp. j., ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek, który występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa,
w imieniu Gminy - Miasto Płock, Stary Rynek 1,09-400 Płock, w przedmiocie wydania decyzji zwalniającej
od zakazów określonych wart. 881 ust. I oraz art. 40 ust. l pkt 3 ustawy Prawo wodne, obowiązujących na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu Płockiego
Nadbrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I - odcinek od ulicy Mostowej do Zalewu
"Sobótka" i Etap II - odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego"

orzekam
zwalniam od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na
terenie działki nr: 999/3 obręb 8 Śródmieście oraz części działek nr: 1/10, 1/13 obręb II Wisła, 851/12
obręb 10 Podolszyce, 999/8, 997/7, 999/5, 999/4, 999/7,998 obręb 8 Śródmieście, m. Płock, związanych
z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nadbrzeża Wiślanego wraz z wykonaniem infrastruktury
towarzyszącej, obejmującej:
I) zlokalizowanie dominanty architektonicznej w kształcie łódki,
2) budowę wiaty,
3) rozbiórkę obiektu gastronomicznego "Zielony Daszek" oraz budową nowego w tej samej lokalizacji,
4) budowę zadaszenia przed słońcem,
5) budowę dwóch placów zabaw,
6) zlokalizowanie ławek i stolików,
7) odnowienie nawierzchni siedzisk betonowych i schodów przy Płockim Towarzystwie Wioślarskim,
8) zlokalizowanie stopni żelbetowych,
9) przebudowę podestu na taras widokowy, ,
10) wymianę nawierzchni betonowych przy skarpie,
II) budowę i przebudowę placów utwardzonych,
12) budowę i przebudowę chodników,
13) budowę ścieżki rowerowej,
14) budowę i przebudowę jezdni,
15) przebudowę zjazdu,
16) budowę miejsc parkingowych,
17) przebudowę kanalizacji teletechnicznych,
18) likwidację i budowę sieci kanalizacji deszczowej,
19) budowę kanalizacji sanitarnej,
20) likwidację i budowę sieci wodociągowej,
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21) budowę oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów oświetleniowych,
22) budowę i przebudowę sieci energetycznych,
23) zagospodarowanie terenów zielonych,
zwalniam od zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
umarzam jako bezprzedmiotowe postępowanie w części dotyczącej planowanych robót prowadzonych na
terenie działki nr l II O obręb 11 Wisła stanowiącej w części grunty pokryte wodami, a także działek nr:
1/12, 1/11, 1/23, 1/20, 1/22, 1/19, 1/16 obręb 11 Wisła, 855/1, 851/13, 851/9, 851/7, 851111, 851/4,
851/1,851110,847,848,844,851/14 obręb 10 Podolszyce, 1011119,997/11,1011/18,991/16,997/10,
1054, 997/9, 997/8, 1055, 1049/1, 991121, 1016, 997/3, 994114, 997/1, 994113, 997/5, 99712, 484/5,
484/34,484/35,484/36,484/27,484/9,484/11, 484/12, 484/29, 403/2, 402, 39312, obręb 8 Śródmieście
oraz części działek nr: 1/10, 1/13 obręb 11 Wisła, 851/12 obręb 10 Podolszyce, 999/8, 997/7, 999/5,
999/4, 999/7, 998 obręb 8 Śródmieście, m. Płock, wobec lokalizacji poza obszarem szczególnego
zagrożenia powodzią,

określam warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią
obowiązek prowadzenia robót w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
obowiązek lokalizacji ewentualnego zaplecza budowy (w tym bazy materiałowo-sprzętowej, zhiorników
do magazynowania paliw) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,
obowiązek zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót,
obowiązek usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią nadmiaru mas ziemnych
pochodzących z robót ziemnych,
rzędna poziomu podłogi planowanej wiaty (w której zlokalizowane będą obiekty gastronomiczne) oraz
planowanego obiektu budowlanego (w miejscu istniejącego obiektu gastronomicznego "Zielony
Daszek"), wyniesie minimum 60,0 m n.p.m. Kr.,
obowiązek lokalizowania urządzeń do oczyszczania zebranych wód opadowych i roztopowych (w tym
m.in. osadników) posiadających odpowiednie zabezpieczenia przed możliwością wypłukania z nich
zanieczyszczeń w czasie powodzi,
obowiązek wykonania planowanej infrastruktury jako odpornej na oddziaływanie wód wezbraniowych.
obowiązek usunięcia odpadów z terenu nieruchomości w ramach obszaru szczególnego zagrożenia
powodzią po zakończeniu prac,
obowiązek zachowania obecnego ukształtowania terenu.

UZASADNIENIE
W dniu 31 sierpnia 2016 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynął

wniosek przesłany przez Pana Mariusza Andler "MSZ Andler, Tomczak" Sp. j., ul. Maślana 8/10, 87-800
Włocławek, który występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Gminy - Miasto Płock, Stary
Rynek I, 09-400 Płock. Przedmiotowy wniosek dotyczy wydania decyzji zwalniającej od zakazów
obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
"Zagospodarowanie terenu Płockiego Nadbrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I -
odcinek od ulicy Mostowej do Zalewu "Sobótka" i Etap II - odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego
Towarzystwa Wioślarskiego". Przy pismach z dnia 9 grudnia 2016 r. oraz 13 grudnia 2016 r. Pelnomocnik
Wnioskodawcy przedłożył uzupełnienia do ww. wniosku.

Pismem z dnia 15 grudnia 2016 r., znak: TC-U-021-0641-004/20 16 Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia
stanowiska odnośnie do skompletowanych materiałów i dokumentów, czyniąc tym samym zadość normie
prawnej wynikającej z art. 10 § I ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. We wskazanym stronom
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terminie nie wpłynęły dodatkowe uwagi. Biorąc powyższe pod uwagę, Organ dokonał analizy całokształtu akt
sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny.

Zgodnie z art. 881 ust. I ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających
zagrożenie powodziowe, w tym:
l) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg

rowerowych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz

roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania
brzegów, obwałowań lub odsypisk;

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem
robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub
remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych
z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Ponadto, zgodnie z art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem
powodziowym, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji zwolnić od
zakazów ustanowionych wart. 881 ust. l, tejże ustawy określając jednocześnie warunki niezbędne dla ochrony
przed powodzią.

Zgodnie z art. 40 ust. l pkt. 3 ustawy Prawo wodne, zabrania się lokalizowania na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać IlH środowisko,
gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materialów, które mogą
zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich
składowania.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa wart. 40 ust. l pkt 3, określając warunki
niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku
wystąpienia powodzi.

W świetle powyższych przepisów prawa podkreślenia wymaga obowiązujący na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią zakaz wykonywania robót i czynności, które utrudniają ochrony przed
powodzią lub zwiększają zagrożenie powodziowe. Jednocześnie zakres regulacji przedmiotowych przepisów
prawa jednoznacznie wskazuje, iż jedynie w ściśle określonych przypadkach, dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, jako organ, może wydać decyzję zwalniającą od ww. zakazów. Co więcej,
w obowiązującym stanie prawnym w przypadku przedsięwzięć, które utrudniają zarządzanie ryzykiem
powodziowym organ nie może wydać decyzji zwalniającej od przedmiotowych zakazów.

Z uwagi na zakres planowanych prac, zamierzenie inwestycyjne określone we wniosku strony
wymaga uzyskania decyzji zwalniającej od ww. zakazów określonych wart. 881 ust. I oraz art. 40 ust. l pkt. 3
ustawy Prawo wodne, albowiem dotyczy działań wskazanych jako zakazane na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią.

Katalog stron w postępowaniu o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczają przepisy prawa materialnego, w tym art. 881 ust. 5
oraz art. 40 ust. 3b ustawy Prawo wodne, w myśl których przymiot strony posiadają wnioskodawca, właściciel
wału przeciwpowodziowego oraz właściciel wody. Powołując się na powyższe przepisy należy wyjaśnić, iż
wyznaczają one w sposób jednoznaczny zamknięty katalog stron postępowania w przedmiocie wydania
decyzji zwalniającej od ww. zakazów.

Zgodnie z ustaleniami tut. Organu, teren nieruchomości wskazanych pod planowane przedsięwzięcie,
znajduje się nad Zbiornikiem Włocławskim, gdzie nie są zlokalizowane wały przeciwpowodziowe.
W związku z powyższym, stronami przedmiotowego postępowania są wnioskodawca oraz właściciel wody.
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Podstawę materialnoprawną wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią stanowią przepisy ustawy Prawo wodne. Stosownie do treści art. 9 ust. 6c
ww. ustawy, jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią klasyfikowane są m.in. obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (dalej woda 1%).

Położenie analizowanego terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w zasięgu wody 1%.
ustalono na podstawie obowiązujących na dzień wydania niniejszej decyzji map zagrożenia powodziowego -
arkuszy oznaczonych godłem N-34-124-A-d-l, N-34-124-A-d-3 i N-34-124-A-d-4. Przechodząc od
powyższych ustaleń formalnoprawnych, rozpoznając całokształt akt sprawy stwierdzono następujący stan
faktyczny.

Analizując przedłożoną dokumentację wnioskową stwierdzono, że część terenu objętego
przedmiotowym zamierzeniem, czyli teren działki nr 1/10 obręb II Wisła stanowi w części grunty pokryte
wodami,orazterenydziałeknr: 1/12, l/II, 1/23, 1/20, 1/22,1/19 1/16 obręb II Wisła,855/1,85I/13,851/9,
851/7,851/11,851/4,851/1,851/10,847,848,844,851/14 obręb 10 Podolszyce, 1011/19,997/11,1011/18,
991/16,997/10,1054,997/9,997/8,1055,1049/1,991/21, 1016,997/3,994/14,997/1,994/13,997/5,997/2,
484/5,484/34,484/35,484/36,484/27,484/9,484/11, 484/12, 484/29, 403/2, 402, 393/2, obręb 8 Śródmieście
oraz części działek nr: 1/13 obręb II Wisła, 851/12 obręb 10 Podolszyce, 999/8, 997/7, 999/5, 999/4 999/7,
998 obręb 8 Śródmieście, m. Płock zlokalizowane są poza granicami wyznaczonego obszaru szczególne o
zagrożenia powodzią. W tym projektowane separatory węglowodorów ropopochodnych będą zlokalizowane
poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych do objęcia przedmiotową decyzją rob I
prowadzonych poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią a zatem zgodnie 7. dyspoz .. cjll
art. 105 § I ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, po tępowanic administracyjne we WSktl7AlIIYIII
zakresie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Stosownie do informacji prezentowanych na mapach zagrożenia powodziowego teren działki nr:
999/3 obręb 8 Śródmieście oraz części działek nr: 1110, 1/13 obręb 11 Wisła, 851/12 obręb 10 Podolszyce,
999/8, 997/7, 999/5, 999/4, 999/7, 998 obręb 8 Śródmieście m. Płock znajdują się na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią. Rzędna wody 1% w granicach realizacji inwestycji wynosi okolo od 59,54 111 n.p.rn. Kr.
w części północno zachodniej do 59,86 m n.p.m. Kr. w części porudniowo wschodniej.

Przedmiot przedsięwzięcia w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią stanowi 'l(;~ \

prac planowanych w ramach zagospodarowania terenu nad Zbiornikiem Włocławskim w Płocku.
Planowane jest zlokalizowanie na działce nr 999/8 obręb 8 Śródmieście dominanty architektonicznej

w formie nawiązującej do kształtu łodzi, złożonej z elementów betonowych, które będą zamocowane do płyty
fundamentowej. Na działkach nr 999/5 i 999/8 obręb 8 Śródmieście projektuje się wykonanie wiaty,
z przeznaczeniem na cele gastronomiczne, podzieloną na część sezonową i całoroczną. Długość obiektu
wyniesie do 65 m, szerokości do 13 m i wysokość do II m. Wiata będzie posiadała konstrukcję stalową,
montowaną na fundamencie, obudowaną w części drewnianymi panelami, w części przeszklona. W ramach
zamierzenia planuje się rozbiórkę istniejącego obiektu gastronomicznego "Zielony Daszek" zlokalizowanego
na terenie działki nr 999/8 obręb 8 Śródmieście oraz budowę nowego budynku w tej samej lokalizacji. Obiekt
będzie posiadał konstrukcję drewnianą lub stalową obudowaną drewnem w części będzie przeszklony.
Długość planowanego budynku wyniesie do 70 m, szerokości do 20 m i wysokości do 10m. Wszystkie
planowane obiekty budowalne będą podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.

W części w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na terenie działki nr 999/8 obręb 8
Śródmieście będzie zlokalizowane zadaszenie przed słońcem, które będzie posiadało stalową konstrukcję.
słupy mocowane będą do żelbetowego fundamentu w formie stropy. Panele przeciwsłoneczne będą posiadaly
nieregulame kształty, podwieszone na odciągach i wykonane będą w pcv. Planowane dwa place zabaw
zlokalizowane będą w części w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Jeden plac zabaw zlokalizowany
na terenie części działek 999/8 i 999/5 obręb 8 Śródmieście planuje się, że wyposażony będzie w urządzenia
zabawowe o konstrukcji stalowej, mocowane do fundamentów żelbetowych oraz trampoliny terenowe
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mocowane na poziomie gruntu. Nawierzchnia w parku będzie wykonana jako elastyczna (tartanowa). Plac
zabaw zlokalizowany w części na terenie części działek nr 999/3 i 999/8 obręb 8 Śródmieście, projektuje się
jako park linowy. Przewiduje się zlokalizowanie labiryntu linowego, wykonanego z elementów stalowych,
mocowanych do podłoża poprzez stopy żelbetowe. Przejścia zabezpieczone będą siatką z sznura
a nawierzchnia placu będzie naturalna. Ponadto projektuje się na analizowanym terenie wykonanie elementów
małej infrastruktury tj. ławek (mocowanych do żelbetowych fundamentów lub bloków betonowych)
i stolików.

W ramach planowanych działań projektuje się odnowienie nawierzchni siedzisk betonowych
i schodów przy Płockirn Towarzystwie Wioślarskim, na terenie części działek nr 1/10 obręb 11 Wisła oraz
851112 obręb 10 Podolszyce. Powierzchnia objęta planowanymi pracami wyniesie do 300 m2

• W ramach
projektu planowane są stopnie maskujące mur oporowy, na terenie części działek nr 1110 obręb II Wisła,
999/5 i 999/8 obręb 8 Śródmieście. Stopnie te będą żelbetowe, pokryte deskami, zakończone balustradą
stalową. Planuje się także przebudowę istniejącego podestu, położonego na działce nr l/J O obręb II Wisła,
i utworzenie tarasu widokowego. Ww. obiekt znajduje się w części w obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią, pozostała część znajduje się w granicy obszaru stanowiącego grunty pokryte wodami. Posadzka
tarasu projektowana jest jako drewniana, ponadto planuje się wykonanie barierek o konstrukcji stalowej i stałe
stalowe przesłony słoneczne oraz zlokalizowanie ławek. Zamierzenie obejmuje także wymianę nawierzchni
betonowych przy skarpie, na terenie działek nr 1/10 obręb II Wisła, 999/3 i 999/8 obręb 8 Śródmieście, na
długości do 1000 m.

Projektowane prace obejmują także budowę oraz przebudowę placów utwardzonych o ItIC1.11 ~

powierzchni do 3200 m2
, budowę i przebudowę chodników o łącznej długości do 1730 111, budowy. cieżki

rowerowej do 120 m, budowę i przebudowę jezdni o długości do 170 m. Ponadto planowana je t przebudowa
jednego zjazdu oraz budowa miejsc parkingowych o powierzchni utwardzonych przy jezdni do 440 m2

.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę kanalizacji teletechnicznych o łącznej długości do 110m.
Planowana jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej obejmującej likwidację istniejącej sieci o długości
około 105 m oraz budowie około 310m nowej infrastruktury. W graniach obszaru szczególnego zagrożenia
powodzią zlokalizowane będą wpusty deszczowe z osadnikami. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej
obejmuje budowę sieci o długości do 200 m. W ramach prac związanych z przebudową sieci wodociągowej
planuje się likwidację rurociągów o długości około 358 m oraz budowę sieci o długości do 205 m. Na
przedmiotowym obszarze planowana jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o dlugości do 1700 m
oraz ustawienie słupów oświetleniowych w liczbie do 60 sztuk. Planowana jest także przebudowa sieci
energetycznych o długości do 800 m oraz budowa sieci o długości do 300 m oraz ustawienie szafek
energetycznych. Prace związane z wykonaniem instalacji prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Zamierzenie obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych, w ramach którego wykonane zostaną
nasadzenia drzew w liczbie do 64 sztuk oraz krzewów na powierzchni do 145 m2

.

Zgodnie z przedłożoną wraz z wnioskiem mapą sytuacyjno-wysokościową rzędne analizowanego
terenu wynoszą około od 59,0 do 59,9 m n.p.m. Kr. W przypadku wystąpienia powodzi
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat może nastąpić zalew przedmiotowego obszaru do
głębokości około 46 cm.

Analizując całokształt akt sprawy ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się
z trwałą zmianą ukształtowania terenu, zmiany w ukształtowaniu terenu będą tymczasowe, ograniczone do
czasu prowadzenia prac ziemnych.

Wobec lokalizacji w ramach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią ,i związanego z tym ryzyka
okresowego oddziaływania wód wezbraniowych zasadne jest prowadzenie prac w okresie korzystnych
warunków hydrologicznych oraz zlokalizowanie ewentualnego zaplecza budowy (w tym bazy materiałowo-
sprzętowej, zbiorników do magazynowania paliw) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
Wnioskodawcę zobowiązano do zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód
powierzchniowych, przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót. Ewentualny nadkład gruntu
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pochodzący z robót ziemnych zostanie usunięty poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Przy
ustalaniu warunków niezbędnych dla ochrony przed powodzią wskazano na konieczność zlokalizowania
rzędnej poziomu podłogi planowanej wiaty (w której zlokalizowane będą obiekty gastronomiczne) oraz
planowanego obiektu budowlanego (w miejscu istniejącego obiektu gastronomicznego "Zielony Daszek") na
wysokości minimum 60,0 m n.p.m. Kr. Powyższe jest związane z możliwym zalewem terenu pod planowane
obiekty do rzędnej 59,57 m n.p.m. Kr w przypadku terenu obiektu gastronomicznego "Zielony Daszek" oraz
59,68 m n.p.m. Kr. w przypadku wiaty. Lokalizowane urządzenia do oczyszczania zebranych z pasa
drogowego wód opadowych i roztopowych (w tym m.in. osadniki) będą posiadały zabezpieczenia
uniemożliwiające wypłukanie z nich zanieczyszczeń w czasie wystąpienia powodzi. Powyżej wskazane
działanie zabezpieczy wody wezbraniowe przed możliwym negatywnym wpływem na ich jakość. Ponadto
określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, wskazano na konieczność wykonywana
przedmiotowej infrastruktury, jako odpornej na oddziaływanie wód wezbraniowych. Po zakończeniu
przedmiotowych robót teren nieruchomości zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu nieutrudniającego
zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym zostaną usunięte wszystkie odpady powstałe w związku
z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi oraz związanymi z usunięciem drzew i zakrzaczeń. Na obszarvc
szczególnego zagrożenia powodzią nie będą prowadzone żadne dodatkowe roboty nieobjęte prvcdmioicm
niniejszej decyzji.

Ocena stanu faktycznego dokonana przez tut. Organ wskazuje, że realizacja plano- nncgo
przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie będzie utrudniała zarządznnia ryzykiem
powodziowym oraz nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód, albowiem zarówno technologia robót jak
również ich charakter nie będą w sposób trwały wpływały na warunki hydrologiczne terenu, a jedynie na
etapie realizacji inwestycji możliwe jest występowanie oddziaływania wód wezbraniowych. W osnowie
decyzji określone zostały warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, których dotrzymanie jest konieczne
dla właściwej realizacji przedsięwzięcia. Spełniona jest zatem przesłanka warunkująca wydanie decyzji
zwalniającej od zakazów określonych wart. 881 ust. l oraz wart. 40 ust. l pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do przedstawionych wyjaśnień orzeczono jak w sentencj i.

POUCZENIE
I. Niniejsza decyzja nie jest tożsama z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania po zwolcu

przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za

pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 138,
03-194 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano
pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności
będących przedmiotem niniejszej decyzji.

Otrzvmuja:

(!) Mariusz Andler "MBZ Andler, Tomczak" Sp. j., ul. Maślana 8/10,87-800 Włocławek
2. Pełnomocnik Prezesa KZGW na obszarze działania RZGW w Warszawie (NZW)
Do wiadomości:
l. TC-U aa
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