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Warszawa)Olipca 2016 r.

DECYZJA Nr A6:t /16/PZ.W
Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust.1 pkt 19 lit. h i ust. 2 pkt 1 lit. d, art. 127 ust. 1 i 5, art.

140 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późno zm.), po rozpatrzeniu

wniosku z 7 czerwca 2016 r. Gminy-Miasta Płock reprezentowanej przez Jacka Morawskiego, w sprawie udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - elementów zagospodarowania Portu Jachtowego

w Płocku przy ul. Rybaki na dz. nr ew. 999/8 obręb 8, dz. nr ew. 1/10, 1/13 obręb 11 w ramach zadania "Budowa portu

jachtowego" .

udziela się

1. Gminie-Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. nabrzeża, falochronów, slipu

o następujących parametrach:

1) Nabrzeże:

a) długość całkowita: 480 m

b) szerokość: 5,6 m; 6,Om; 10,0 m

c) powierzchnia zabudowy: 4490,12 m2

d) pozom korony nabrzeża: 59,50 m n. p. m.

e) poziom dolny komunikacyjny: 58,30 m n.p.m.

f) poziom normalny wody: 57,30 m n.p.m.

g) poziom maksymalny wody: 60,94 m n.p.m.

h) współrzędne geograficzne: początek N:52°32'22,61", E:19°41'16,55"; koniec N: 52°32'29,66", E: 19°41'2,6";

2) Falochron 1:

a) długość całkowita: 89,5 m

b) szerokość: 5,5m

c) powierzchni zabudowy: 492,0 m2

d) poziom posadzki: 59,50 m n.p.m.

e) poziom normalny wody: 57,30 m n.p.m.

f) poziom maksymalny wody: 60,94 m n.p.m.

g) współrzędne geograficzne: początek N: 52°32'27,92", E: 19°41'0,3"; koniec N: 52°32'29,66", E: 19°41'2,6";

3) Falochron 2 ze slipem prostopadłym do brzegu w miejscu istniejącej ostrogi:

a) Falochron 2:

• długość całkowita 61,15 m

• szerokość 5,3 m; 3,6 m;

• powierzchnia zabudowy - 254,87 m2

• poziom posadzki: 58,30 m n.p.m.

• poziom normalny wody: 57,30 m n.p.m.

• poziom maksymalny wody: 60,94 m n.p.m.
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• współrzędne geograficzne: początek N: 52°32'29,41",E:19°41'6,81";koniecN:52°32'27,59",E: 19°41'5,08";

b) Slip:

• długość w osi: 20,42 m

• szerokość: 4,0 m

• powierzchnia zabudowy - 81,86 m2

• spadek: 11 %

• poziom górny slipu: 58,30 m n.p.m.

• poziom dolny slipu: 56,10 m n.p.m.

• poziom normalny wody: 57,30 m n.p.m.

• poziom maksymalny wody: 60,94 m n.p.m.

• współrzędne geograficzne: początek N:52°32'29,41",E:19°41'6,81";koniecN: 52°32'28,79", E: 19°41'5,9";

2. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na następujących warunkach:

1) wszelkie szkody, powstałe w trakcie prac względem osób trzecich będą usuwane na bieżąco;

2) teren związany z realizacją przedsięwzięcia, po wykonaniu robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

3. 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.

4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie

3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

5. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może powodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa

odszkodowania.

UZASADNIENIE

Pismem z 7 czerwca 2016 r. Gmina-Miasto Płock, reprezentowana przez Jacka Morawskiego, wystąpiła

o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. nabrzeża, falochronów oraz slipu -

elementów zagospodarowania Portu Jachtowego w Płocku przy ul. Rybaki na dz. nr ew. 999/8 obręb 8, dz. nr ew. 1/10,

1/13 obręb 11 w ramach zadania "Budowa portu jachtowego". W związku z faktem, że przedmiotowa dokumentacja nie

była kompletna pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. znak: PZ-11.7322.5.100.2016.MRWnioskodawca został wezwany do

jej uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło w terminie przy piśmie z 27 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo wodne marszałek województwa wydaje pozwolenia

wodnoprawne, o których mowa wart. 122 ust. 1, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych

w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze

znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zbiornik Włocławski, na wodach którego

zaprojektowano wykonanie przedmiotowych urządzeń jest sztucznym zbiornikiem usytuowanym na rzece Wiśle, który

w myśl § 2 ust. 1 pkt 35 ww. rozporządzenia jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko. W związku z powyższym, oraz ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym w sprawie

wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23

z późno zm.) pismem z 30 czerwca 2016 r., znak: PZ-II.7322.5.100.2016.MR, strony postępowania zostały

powiadomione o wszczętym postępowaniu, o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji

administracyjnej oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń, a także

o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponadto w myśl art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wniosku została podana do publicznej wiadomości.

Żadne uwagi i żądania nie zostały wniesione.
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Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji organ uznał wniosek stron za zasadny z zastrzeżeniem

wypełnienia warunków wymienionych w sentencji niniejszej decyzji.

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki

Wodnej, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 7 pkt ~sta}VY''Z'dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783,
z późno zm.), jest zwolniony z obowiązku uiszć"zen.i'aopłatY skarbowej .
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Otrzymują:
Jacek Morawski-pełnomocnik Gminy-Miasta Płock

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 138, 03-194 Warszawa

3. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
ul. Twarda 42,00-831 Warszawa
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