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DECYZJA Nr sS"' /17/PZ.W

Na podstawie art. 122 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. c, art. 127 ust. 1 i 5, art. 140 ust. 2 pkt 5

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z póżn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku

Gminy-Miasta Płock, reprezentowanej przez Jacka Morawskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego

na wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym urządzeń wodnych -

elementów zagospodarowania Portu Jachtowego w Płocku przy ul. Rybaki na dz. nr ew. 998, 999/8 obręb 8

i dz. nr ew. 1/13 obr. 11, w ramach zadania pn .. ,Budowa portu jachtowego",

udziela się

I. Gminie-Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia

powodzią, po prawej stronie nieobwałowanego koryta rzeki Wisły, w rejonie odcinka w km 306+700 - 307+100 rzeki

wg map zagrożenia powodziowego, w granicach działek nr ew. 999/8 obr. 8 i dz. nr ew. 1/13 obr. 11 w Płocku,

obejmujących swym zakresem wykonanie niżej opisanych elementów zagospodarowania portu jachtowego:

1. nabrzeża wzdłuż prawego brzegu Wisły, o poniższych parametrach:

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.rn.:

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. falochronu nr 1 o poniższych parametrach:

a) długość całkowita: 89.5 m;

b) szerokość: 5,5 m:

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.rn.:

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. falochronu nr 2 o poniższych parametrach:

a) długość całkowita 61,15 m;

b) szerokość 5,3 m: 3,6 m;

c) powierzchnia zabudowy - 254,87 m2;

d) poziom posadzki: 58,30 m n.p.m.:



znacząco oddziaływać na środowisko oraz wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia

powodzią.

Planowane roboty budowlane, zgodnie z ustaleniami tut. organu potwierdzonymi informacją przedstawioną

przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 31 stycznia 2017 r., obejmą swoim zasięgiem jedynie działki o nr ew. 999/8 obręb

8 oraz nr ew. 1/10 i 1/13 obr. 11 w Płocku, nie obejmują zaś działki nr ew. 998 obr. 8 w Płocku (opisanej w decyzji

Dyrektora RZGW w Warszawie Nr 868/DfTC-U/16 z dnia 24 listopada 2016 r., znak: TC-U-021-0453-006/2016).

Ponadto zgodnie z ustaleniami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przedmiotowa

inwestycja tylko w części znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, bowiem część nieruchomości -

działka nr ew. 1/10 obr. 11 w Płocku - stanowi koryto rzeki, czyli grunty pokryte wodami nie klasyfikowane jako obszar

szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto dla ww. przedsięwzięcia została wydana decyzja Nr 112/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia

24 sierpnia 2006 r., znak: WUG.III.RT.73311/202/05-06, o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. zaplecze

szkoleniowo-socjalno-techniczne wraz z zagospodarowaniem dla zadania inwestycyjnego pn.: .Rozbudowa

i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Sobótka" oraz budowa Portu Jachtowego, budowa

parkingów wraz z komunikacją drogową.

Ze względu na braki formalne Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji

pismem z 26 stycznia 2016 r., znak: PZ-II.7322.4.3.2017.MS. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z 31 stycznia

2017 r.

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 6 lutego 2017 r., znak: PZ-II.7322.4.3.2017.MS, 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. Żadne uwagi i żądania

nie zostały wniesione. Ponadto w myśl art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

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.
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Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 IiS}O~d;]J!(J6T., lacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) Wnioskodawca
jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opiaty skarbowej, _. -.:'
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o~muia:
. Jacek Morawski - pełnomocnik Gminy-Miasta Płock.

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,

3 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
ul. Twarda 42. 00-831 Warszawa.
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znacząco oddziaływać na środowisko oraz wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią.

Planowane roboty budowlane, zgodnie z ustaleniami tut. organu potwierdzonymi informacją przedstawioną

przez Wnioskodawcę w piśmie z dnia 31 stycznia 2017 r., obejmą swoim zasięgiem jedynie działki o nr ew. 999/8 obręb

8 oraz nr ew. 1/10 i 1/13 obr. 11 w Płocku, nie obejmują zaś działki nr ew. 998 obr, 8 w Płocku (opisanej w decyzji

Dyrektora RZGW w Warszawie Nr 868/DfTC-U/16 z dnia 24 listopada 2016 r., znak: TC-U-021-0453-006/2016).

Ponadto zgodnie z ustaleniami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przedmiotowa

inwestycja tylko w części znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, bowiem część nieruchomości -

działka nr ew. 1/10 obr. 11 w Płocku - stanowi koryto rzeki, czyli grunty pokryte wodami nie klasyfikowane jako obszar

szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto dla ww. przedsięwzięcia została wydana decyzja Nr 112/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia

24 sierpnia 2006 r., znak: WUG.III.RT.73311/202/05-06, o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. zaplecze

szkoleniowo-socjalno-techniczne wraz z zagospodarowaniem dla zadania inwestycyjnego pn.: .Rozbudowa

i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Sobótka" oraz budowa Portu Jachtowego, budowa

parkingów wraz z komunikacją drogową.

Ze względu na braki formalne Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji

pismem z 26 stycznia 2016 r., znak: PZ-II.7322.4.3.2017.MS. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z 31 stycznia
2017 r.

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 6 lutego 2017 r., znak: PZ-II.7322.4.3.2017.MS, 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. Żadne uwagi i żądania

nie zostały wniesione. Ponadto w myśl art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

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.
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o~muia:
. 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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