
ROK 2014 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/1/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 21. 01. 2014 r.  Pana Jana Baronowskiego  o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego stawu w 

obrębie  Wakczew nr działek 59 i ich poboru  w ramach szczególnego 
korzystania z wód podziemnych  z ujęcia stawu w miejscowości Wąkczew 

nr działki  59,147,37/1,37/2,37,3v gm. Łęczyca. 

Wniosek z dnia 14. 02. 2014 r. Pana Jana Baronowskiego w sprawie 
zawieszenia postępowania związanego z ww. sprawą.  

Wniosek z dnia 06. 06. 2014 r.  Pana Jana Baronowskiego w sprawie 

podjęcia postępowania w sprawie wniosku z dnia 21. 01. 2014 r.  w 
sprawie wykonania  urządzenia wodnego stawu w obrębie działki  nr 59 w 

obrębie Wąkczew.  

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 1. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 19. 02. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Jan Baranowski  

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
    

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi - wykonania urządzenia wodnego  stawu  przy następujących   założeniach:  

 współrzędne geograficzne od pkt. 1 N 190 7’12,4”  E 520 2’47,3” pkt 2 N 

190 7’12,3”  E  520 2 ’48”   pkt. 3 N 190 7’10,0”  E 520 2’48 ” pkt 4 N 190 

7’10,2”  E 520 2’ 48,1” 
             długość podstawy stawu    A -A   - a  =     40,0 m 

  szerokość stawu                B - B   -  b   =     30,0 m                                          

  głębokość stawu -              h max =  3,0 m   
  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

  rz. terenu – 103,55 m n.p.m.    

  rz. dna – 100,55 m n.p.m.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/2/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek Państwa Magdaleny i Karola Banasiak  dnia 30. 01. 2014 r. o 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy 

urządzenia wodnego stawu w obrębie Kolonia Brysski 16 nr działki 16, 

wykonanie rurociągu ciśnieniowego krytego w obrębie działek nr 16, 
Kolonia Bryski i  na działce nr 26 Kolonia Moraków  oraz poboru wód 

podziemnych z ujęcia  stawu na działce nr 16 w obrębie Bryski Kolonia  

do nawadniania upraw szkółkarskich na działkach nr 26,1, 16. w okresie 
od 01 czerwca do 31 sierpnia każdego roku korzystania z wód   

w miejscowości Bryski Kolonia 16,  gm. Góra św. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 2. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 19. 02. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Magdalena i Karol Banasiak  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 

 ważna do 19.02. 2034 r.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  -wykonania rozbudowy urządzenia wodnego stawu w obszarze działki nr 16 w 

obrębie geodezyjnym  Kolonia Bryski, przy zachowaniu następujących założeń 

projektowych:   współrzędne geograficzne od N 190 22’ 31.14” E 520 3’ 16.46 ” do N 
190 22’ 32,12” E 520 3’ 15.81”  

  długość  w przekroju A-A     -   a  =     35,0 m               

             szerokość w przekroju B-B   -   b   =   20,0 m             .                                  

  głębokość                    -   h max =  3,0 m              

  rz. dna         -    112,70 m n.p.m.       

  rz. terenu  -   115,70 m n.p.m.    
  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

 

-wykonania urządzenia melioracji wodnych szczegółowych – rurociągu do 
nawodnień  ciśnieniowych  w obrębie  działek: nr  16 obręb geodezyjny 0009 

Kolonia Bryski, nr  26  obręb geodezyjny   0010 Kolonia Moraków  przy 

zachowaniu  następujących założeń projektowych:  
  współrzędne geograficzne -początek rurociągu hydrant HP-1od  

N 190 22’ 29.75” ; E 520 3’ 27.76”     HP-2 od N 190 22’ 35.37” 

 E 520 3’ 27.36”  końca rurociągu hydrant nr HP-3 N 190 22’38.02 ;E 520  

3’ 26.17” 

                       rodzaj materiału – rury PEHD o Ø 90 mm; 

                       długość rurociągu o Ø 90– 450,0 mb; 
max. rzędne ułożenia rurociągu –117,80 m n.p.m.( koniec rurociągu); 

min. rzędne ułożenia rurociągu –117,15 m n.p.m.(początek 

rurociągu); 

max. głębokość przykrycia rury – 0,90mb; 

min. głębokość przykrycia rury – 0,85mb ; 
hydranty połączeniowe – 3szt. 

                                                 

-. szczególnego korzystania związanego z poborem wód w ilości : 
    Q max/h = 23,09 m3/h;   Q śr/d = 184,78 m3/d   Qmak/ roczne = 17000,0 

m3/rok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/3/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek Pana Karola Banasiaka z dnia 03. 02. 2014 r. w sprawie 

,zrzeczenia się uprawnień nabytych pozwoleniu wodnoprawnym znak: 

ROS. 6224.2.10.2013.MP 
z dnia 06.09.2013r. 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 3. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 20. 02. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Karol Banasiak  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
    

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Stwierdzenie wygaśnięci a pozwolenia wodnoprawnego  

 znak: ROS. 6341.2.10. 2013. MP z dnia 06. 09.2013 r.         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/4/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Łodzi Terenowy Inspektorat  w Poddębicach  ul. Targowa 10, 99-200 

Poddębicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 
szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania 

śródlądowych wód powierzchniowych z wykorzystaniem budowli 

piętrzącej – jazu piętrzącego położonego w miejscowości Bugaj gm. Piątek 
w km 19+953 rzeki Moszczenicy. 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 5. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 25. 03. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 

Terenowy Inspektorat  w Poddębicach  

 ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

    

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Postanowienie o zawieszeniu postępowania ROS. 6341.2.5. 2014. PS z dnia 25. 03. 
2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/5/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Łodzi Terenowy Inspektorat  w Poddębicach  ul. Targowa 10, 99-200 

Poddębicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 
szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania 

śródlądowych wód powierzchniowych z wykorzystaniem budowli 

piętrzącej – jazu piętrzącego położonego w miejscowości Bugaj gm. Piątek 
w km 19+953 rzeki Moszczenicy. 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 5. 2014. PS 

4. Data wydania, miejsce 20. 05. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 

Terenowy Inspektorat  w Poddębicach  

 ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 
 

ważna do 20.05.2034 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  
- piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Moszczenicy z 

wykorzystaniem jazu piętrzącego „Bugaj” w km 19+953 przy zachowaniu 

następujących warunków: 

 lokalizacja jazu     

          – działka ewidencyjna nr 513 obręb Boguszyce, 

 kilometraż rzeki    – 
19+953 km, 

 poziom piętrzenia NPP    – 
108,85 m n.p.m. w okresie od 15 kwietnia do  

15 października każdego roku kalendarzowego, 

 wysokość piętrzenia na jazie   – 1,0 m, 

 współrzędne geograficzne:   – N: 52o1’ 51,06”; 
E 19o27’ 0,82”. 

 

-retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki 
Moszczenicy w ilości V =1418 m3 w okresie od 15 kwietnia do 15 

października każdego roku kalendarzowego przy zachowaniu rzędnej 

piętrzenia NPP 108,85 m n.p.m. oraz zasięgu oddziaływania cofki na 
odcinku 770 m (tj. od km 19+953 do km 20+723). 

Określić charakterystyczne przepływy w rzece Moszczenicy w przekroju 

jazu „Bugaj” w km 19+953 rzeki: 
 

SNQ /średni niski/ -  0,288  m3/s 

Qn /przepływ nienaruszalny/ -  0,366  m3/s 
Qdoz /przepływ dozwolony/-  17,16 m3/s 

Qgw /przepływ gwarantowany/  -  0,366 m3/s – 8,40 m3/s 

SQ /średni roczny/ -  1,342 m3/s 
NTQ /najdłużej trwający/-  0,590 m3/s 

- zatwierdzić dołączoną do wniosku „Instrukcję gospodarowania wodą dla 

jazu „Bugaj” położonego w km 19+953 rzeki Moszczenicy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/7/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek Pani Katarzyny Frątczak  z dnia 03. 04. 2014 r. o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenażu 

melioracyjnego, wykonanie urządzenia  wodnego stawu w obrębie Teofilki   
nr działki  14 w ramach szczególnego  korzystania z wód w miejscowości 

Teofilki  nr działki 14, gm. Grabów. 

 
Wniosek Pani Katarzyny Frątczak zam. Teofilki 3, 99-150 Grabów z dnia 

28. 04. 2014 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na wykonania 

przebudowy drenażu melioracyjnego, na wykonanie urządzenia  wodnego 
stawu w obrębie Teofilki   nr działki  14   w miejscowości Teofilki , gm. 

Grabów. 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 7. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 30. 04. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Katarzyna Frątczak  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 
 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  

- wykonania urządzenia wodnego stawu ziemnego przy następujących  

założeniach: współrzędne geograficzne od pkt. 1 N 190 0’ 53.37”  E 520 

6’27.56 ” pkt 2 N 190 0’53.8”  E  520 6’26.98 ” pkt. 3 N 190 0’50.43”  E 520 

6’26.66 ” pkt 4 N 190 0’52.14”  E 520 6’27.15” 

            długość podstawy stawu    A -A   - a  =     25,0 m 

  szerokość stawu                B - B   -  b   =  15,0 m                                          
  głębokość stawu -              h max =  2,5 m   

  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

  rz. terenu – 113,50  m n.p.m.    
  rz. dna – 111,00 m n.p.m.       

 

 - wykonania przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 
miejscu kolizji   z projektowanym   stawem;  

likwidacja sączki drenarskiej „17a” rura ceramiczna o Ø 5 na dł.40 m;   

wykonanie sączki o  Ø  5 o długości 8 m; 
w ramach realizacji przebudowy powstanie nowe włączenie boczne 

zlikwidowanej sączki;    

drenarskiej „17a” o Ø 5   do rowu melioracyjnego; 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/8/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek  Państwa Moniki i Tomasza Wysokich z dnia 14. 04. 2014 r.  

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 
wodnego studni  w obrębie Szamów nr działki nr 23/1 w ramach  

szczególnego korzystania z wód podziemnych 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 8. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 07. 05. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Monika i Tomasz Wysoccy 

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

ważna do 07. 05. 2034 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi - wykonania urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych studni zgodnie z 

założeniami projektowymi i przy zachowaniu poniższych rzędnych 
charakterystycznych:  

 istniejąca rzędna terenowa – 113,00 m n.p.m. 

 górna krawędź głowicy (znak wodny ) – 113,30m n.p.m. 
 rzędna górnej krawędzi obudowy – 106,80 m n.p.m. 

 współrzędne geograficzne E 190 14’29,63” N 520 09’ 17,81” 

 głębokość studni 67,0 m 
-  szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych z utworów  

neogenu   ( trzeciorzędu)   poprzez studnię głębinową zlokalizowaną w obrębie 

geodezyjnym Szamów w obszarze działki  nr 23/1 w celu  nawadniania upraw 
warzywniczych  w okresie wegetacji   w terminie od 15.04 do 15.15. września 

każdego roku kalendarzowego w ilości:  

                                                                                                                                                     
Q max  h    =   22,0 m3/ h;        Q śr. db = 371, 25  m 3/ db;   Q max roczne = 27 

843,75 m3/ rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/9/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek z dnia 28. 05. 2014 r. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat  w Poddębicach  ul. 

Targowa 10, 99-200 Poddębicach w sprawie udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia 
oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych  

z wykorzystaniem budowli piętrzącej – jazu piętrzącego położonego  

w miejscowości Łęka gm. Łęczyca w km 2+ 480 rzeki Zian.  
 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 9. 2014. PS 

4. Data wydania, miejsce 20. 05. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 

Terenowy Inspektorat  w Poddębicach  

 ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 07. 05. 2034 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

Decyzja umarzająca postępowanie  z dnia 11. 06. 2014 r.   

12. Uwagi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/10/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 13. 06. 2014 r.  Usł ugi Projektowe i Nadzory 

„MAWIKON” s.c. ul. Zamenhofa 14, 99-300 Kutno dla Gminy Piątek, 

ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w sprawie udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie mostu nad rzeką Strugą  

w km 12+075 toru jej biegu, na dział ce nr 120 obręb Mchowice w 

ciągu drogi gminnej na terenie gminy Piątek wraz z wykonaniem 

umocnienia skarb i dna rzeki w miejscu budowy mostu oraz wykonania 

przebudowy rowów przydrożnych polegającej na umocnieniu skarp 

przyległ ych do pł yty najazdowej mostu z każdej strony w miejscu 

lokalizacji obiektu. 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 10. 2014. PS 

4. Data wydania, miejsce 12. 08. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Usł ugi Projektowe i Nadzory „MAWIKON” s. c. 

 ul. Zamenhofa 14,  

 99-300 Kutno 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy 

decyzja 

 

12. Uwagi - wykonanie rozbiórki zniszczonego mostu drewnianego nad rzeką Strugą. 
- wykonanie odbudowy mostu nad rzeką Strugą przy zachowaniu 

następujących założeń projektowych: lokalizacja mostu – nad rzeką 

Strugą w km 12+750 toru jej przebiegu, w miejscowości Mchowice, 

dział ka nr 120, pomiędzy dział kami drogowymi nr 140 i 147. 

 kąt skrzyżowania mostu z osią drogi  – 88o  

 dł ugość mostu w świetle podpór  

  – 8,10 m, 

 dł ugość mostu    

  – 9,50 m, 

 rzędna spodu pł yty mostu   

  – 109,70 m n.p.m., 

 rzędna posadowienia ł awy  

   – 106,59 m n.p.m., 

 ł ączna szerokość mostu    

  – 7,20 m, 

w tym: szer. pobocza 2 x 0,60 m, szer. jezdni 5,00 m, 

 wysokość tzw. prześwitu mostu od umocnionego dna 

rzeki – 2,83 m; 

 ł awy fundamentowe o wymiarach 150x80 cm pod 

przyczół ki o grubości ścian 70 cm, 

 lokalizacja przekroczenia wedł ug współ rzędnych 

geograficznych: 

- N: 52o1’ 39,15”; E 19o23’ 57,98” 

- N: 52o1’39,31”; E 19o23’58,00” 

- przebudowę koryta rzeki Strugi w lokalizacji mostu przy zachowaniu 

następujących zał ożeń projektowych: 

a. umocnienie dna i skarp rzeki po obu stronach na odcinku 

10 m przed i za mostem narzutem kamiennym w koszach 

gabinowych na geowł ókninie o wysokości 20 cm, 

wspartych palisadą z koł ków o średnicy 6-8 cm o 

dł ugości L=1,00 m wraz z faszyną. 

b. w sąsiedztwie przyczół ków ł ożenie brukowca na 

podsypce jako uzupeł nienie koszy siatkowych. 

- wykonania przebudowy rowów przydrożnych przy obiekcie mostowym 

poprzez wykonanie: umocnienia skarpy w obrębie mostu brukiem i 

pł ytami ażurowymi na dł ugości 5 m z każdej strony obiektu na peł ną 

wysokość 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/11/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia  13. 06. 2014 r  w sprawie udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zastawki oraz 

retencjonowania wód na kanale bocznym rowu zwanego ciekiem 
Czartówka w parku miejskim w Łęczycy zlokalizowanej na działce nr 

1093/1 obręb Miasto Łęczyca. 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 11. 2014.PS 

4. Data wydania, miejsce 10. 07. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Gmina Miasto Łęczyca 

 Ul.  M. Konopnickiej 14, 

 99-100 Łęczyca 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 

ważna do 10. 07. 2034r.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi - wykonanie budowy zastawki na kanale bocznym rowu zwanego ciekiem 

Czartówka przy zachowaniu następujących zał ożeń projektowych: 
 lokalizacja zastawki – kanał  boczny rowu zwanego 

ciekiem Czartówka, dział ka nr1093/1 obręb miasto 

Łęczyca, 

 światł o zastawki   

    – 2 x 1,5 m, 

 rzędna progu i pł yty ponuru  

   – 100,50 m n.p.m., 

 rzędna dna niecki   

    – 100,20 m n.p.m., 

 rzędna pł yty poszuru   

   – 100,50 m n.p.m., 

 rzędna filarka    

    – 102,50 m n.p.m., 

 grubość filara    

    – 0,40 m, 

 dł ugość niecki wypadowej   

   – 3,40 m, 

 dł ugość umocnienia górnego  

  – 8,25 m; 

 dł ugość umocnienia dolnego  

  – 15,25 m, 

 wysokość piętrzenia    

   – 1,80 m. 

 lokalizacja przekroczenia wedł ug współ rzędnych 

geograficznych: 

- N: 52o03’ 33,39”; E 19o12’ 34,91” 

 

- retencjonowanie wód zgromadzonych w kanale bocznym rowu zwanego 

ciekiem Czartówka  w ilości V =4320 m3 w okresie od 1stycznia  do 

31grudnia każdego roku kalendarzowego przy zachowaniu rzędnej 

piętrzenia 102,30 m n.p.m.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/12/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek Pana Józefa Banasiaka  dnia 23. 06. 2014 r. o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych stawu , rurociągu ciśnieniowego w ramach zwykłego 
korzystania z wód w obrębie Gaj Nowy  nr działki 152/1, gm. Góra Św. 

Małgorzaty   

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 12. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 18. 07. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Józef Banasiak  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

 

decyzja ostateczna 

ważna do 18. 07. 2034 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  -  szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych z utworów 

jurajskich poprzez studnię gł ębinową zlokalizowaną w obrębie geodezyjnym 0005 

Gaj Nowy na dział ce 152/1 (współ rzędne geograficzne E 190 22’ 18” N 520 04’ 

10” E)  c w ilości:            
 Qmax/h = 12,0 m3/h    Qśr/d = 57,5 m3/db;   Q max rocznie = 4312,0 

m3/rok;    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/13/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek  Marcina Gładysza z dnia 07. 07. 2014 r. o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego studni   

w obrębie Zagaj nr działki nr 206, wykonanie rurociągu  w obrębie Zagaj 

nr działki nr 206, 207,256,257,284, oraz szczególnego korzystania z wód 

podziemnych 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 13. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 01. 08. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Marcin Gładysz 

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

 
decyzja ostateczna 

ważna do 01. 08. 2034 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

-wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych studni na 

dział ce nr 206 w obrębie   geodezyjnym Zagaj, zgodnie z zał ożeniami  

projektowymi i przy zachowaniu    poniższych rzędnych projektowych: 

 

 współ rzędne geograficzne E 190 18’42,67” N 520 05’ 37,67” 

 istniejąca rzędna terenowa – 102,80 m n.p.m. 

 górna krawędź gł owicy (znak wodny ) – 103,00m n.p.m. 

 rzędna górnej krawędzi obudowy – 103,40m n.p.m. 

 współ rzędne geograficzne E 190 18’42,67” N 520 05’ 37,67” 

 gł ębokość studni 52,0 m 

 

- wykonanie urządzenia melioracji wodnych szczegół owych – rurociągu 

do nawodnień   ciśnieniowych z rur polietylenowych  na dział kach nr 

206, 207, 257, 256,284 w obrębie  geodezyjnym  Zagaj,  przy 

zachowaniu  następujących zał ożeń projektowych:  

   współ rzędne geograficzne -początek rurociągu hydrant HP-

1od E 190 18’42,67”  

  N 520 05’ 37,67”końca rurociągu hydrant nr HP-7 N 190 

18’51.5”   N 520 05’ 22.6” 

 rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 75 mm; 

 dł ugość rurociągu o Ø 75– 675,0 mb; 

 max. rzędne uł ożenia rurociągu –108,00 m n.p.m.( koniec 

rurociągu); 

 min. rzędne uł ożenia rurociągu –101,00 m n.p.m.(początek 

rurociągu); 

 hydranty poł ączeniowe – 7 szt. 

       

 - szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych  



z utworów jury górnej  poprzez studnię gł ębinową zlokalizowaną w 

obrębie geodezyjnym Zagaj w obszarze dział ki   nr 206 w ilości:  

                                                                                                                                                     

Q max  h    =   15,0 m3/ h;        Q śr. db = 297,0 m 3/ db;   Q max roczne = 22 

294,0 m3/ rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2014/B/14/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek  Pana Marcina  Sobczaka z dnia 18. 07. 2014 r. o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego studni  w 

obrębie Osędowice  nr dział ki nr 19, wykonanie rurociągu  w obrębie 

Osędowice nr 19 dział ki nr 19,20,43,44,49,50,76 oraz szczególnego 

korzystania z wód podziemnych  

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 14. 2014.MP 

4. Data wydania, miejsce 12. 08. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Marcin Sobczak 

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

 

decyzja ostateczna 
ważna do 01. 08. 2034 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

- wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych studni na 

dział ce nr 19 w obrębie   geodezyjnym Osędowice, zgodnie  

z zał ożeniami  projektowymi i przy zachowaniu   poniższych rzędnych 

projektowych: 

 istniejąca rzędna terenowa – 134,0 m n.p.m. 

 górna krawędź gł owicy (znak wodny ) – 133,1m n.p.m. 

 rzędna górnej krawędzi obudowy – 134,0 m n.p.m. 

 współ rzędne geograficzne E 190 13’28” N 520 10’ 59” 

 gł ębokość studni 71,0 m 

-wykonania urządzenia melioracji wodnych szczegół owych – rurociągu 

do nawodnień ciśnieniowych z rur polietylenowych  na dział kach nr 19, 

20, 43, 44, 49, +76  w obrębie geodezyjnym  Osędowice   przy 

zachowaniu  następujących zał ożeń projektowych:  

  współ rzędne geograficzne -początek rurociągu hydrant HP 

od E 190 13’4.25” N 520 10’ 9.09” 

       do końca rurociągu hydrant nr HP- N 190 13’11.2”   E 520 9’ 20.85 

 rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 110mm; 

 dł ugość rurociągu o  1400, 0 mb; 

 max rzędne uł ożenia rurociągu –134,2 m n.p.m.( początek 

rurociągu); 

 min. rzędne uł ożenia rurociągu –125,9 m n.p.m.(koniec 

rurociągu); 

 hydranty poł ączeniowe – 5 szt. 

       

- szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych  

z utworów jury  poprzez studnię gł ębinową zlokalizowaną w obrębie 

geodezyjnym Osędowice w obszarze  dział ki  nr 19 w ilości : 

 

Q max  h    =   20,0 m3/ h;        Q śr. db = 154,0 m 3/ db;   Q max roczne = 



11550,0 m3/ rok 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2013 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/1/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek  z dnia 17. 01. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzenia wodnego ujęcia  (studni nr I) wód podziemnych i 

ich poboru  w ramach szczególnego korzystania z wód  w miejscowości 
Kostusin , nr działki 99/1, gm. Witonia 

3. Znak sprawy ROS.6341. 2.1.2013.MP 

4. Data wydania, miejsce 07.02.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Eliza Andrzejczak  

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 

ważna do 07.02.2033 r.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  Urządzenie wodne - współ rzędne geograficzne E 190 17’16” N 520 10’ 10” 

  Zakres korzystania  szczególnego:     

  Qmax/h = 20,0 m3/h    Qśr/d = 200,0 m3/d;  

  Qmax/rocznie = 18000,0 m3/rok;    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/2/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z 18. 01. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzenia  melioracji wodnych  szczegółowych  rurociągu 

krytego  na działce nr 300/2, 247 w obrębie Witaszewice o dł. 100 m  oraz 
na działkach nr 89/2, 263/2  o dł. 400 m w obrębie  Marynki Góra Św. 

Małgorzaty w ramach szczególnego korzystania z wód  podziemnych 

ujęcia  stawu  na działce nr 300/2 w miejscowości Marynki do 
nawadniania  upraw polowych  w okresie od 15  maja do 15 września. 

3. Znak sprawy ROS.6341. 2. 1. 2013.MP 

4. Data wydania, miejsce 12.02.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Justyny  i Mariusza  Kubiak  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 

ważna do 12.02.2033 r. w zakresie szczególnego korzystania  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  

Urządzenia wodne 

– rurociąg „a” do nawodnień ciśnieniowych z rur polietylenowych dział ce nr 

89/2, 263/2 w obrębie geodezyjnym Marynki,  

współ rzędne geograficzne -początek rurociągu hydrant HP-1od N 190 16’ 6.16” E 

520 4’ 42.09” końca rurociągu hydrant nr HP-3 N 190 16’10.56” E 520 4’ 28.56”;  

rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 90 mm; 

rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 75 mm;  

dł ugość rurociągu o Ø 90– 250,0 mb; 

dł ugość rurociągu o Ø 75– 400,0 mb; 

max. rzędne uł ożenia rurociągu –115,70 m n.p.m.( koniec rurociągu); 

min. rzędne uł ożenia rurociągu –107,60 m n.p.m.(początek rurociągu); 

max. gł ębokość przykrycia rury – 0,80mb; 

min. gł ębokość przykrycia rury – 0,74mb ; 

hydranty poł ączeniowe – 3szt.       

 wykonania urządzenia melioracji wodnych szczegół owych  

– rurociąg „b” do nawodnień  ciśnieniowych z rur polietylenowych dział ce nr 

300/2 i 247 w obrębie geodezyjnym Witaszewice,          

 współ rzędne geograficzne -początek rurociągu  

od N 190 16’ 8.38” E 520 4’ 4,13”   końca rurociągu hydrant 

 nr HP-1  N 190 16’15.12” E 520 4’36.96”;  

rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 75 mm; 



dł ugość rurociągu o Ø 75– 100,0 mb; 

max. rzędne uł ożenia rurociągu –103,22m n.p.m.( koniec rurociągu); 

min. rzędne uł ożenia rurociągu –101,80 m n.p.m.(początek rurociągu); 

max. gł ębokość przykrycia rury – 0,80mb; 

min. gł ębokość przykrycia rury – 0,78mb ; 

hydranty poł ączeniowe – 1szt. 

 

- szczególne korzystanie w ilości: 

    Q max/h = 36,40 m3/h;   Q śr/d = 165,0 m3/d   

    Q roczne = 5950,0 m3/rok   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/3/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 23.01. 2013. r. w  zakresie wygaszenia decyzji Starosty 

Łęczyckiego z dnia 31.05. 2006 r. znak: ROS.6223-Z/13/06 oraz wydania 

pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej nr 3  
zlokalizowanej w Grabowie, ul. Reymonta 11 b, dz. nr 140/12, wchodzącej  

w skład  ujęcia gminnego położonego w Grabowie ul. Kochanowskiego 

dz. nr 98/38 i 98/49,  na szczególne korzystanie z  wód obejmujące pobór   
wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1, nr 2, nr 3 

oraz na odprowadzanie wód popłucznych do  ziemi poprzez rów 

przydrożny  przy drodze nr 2535 w miejscowości Grabów  w 10+942 km 
drogi w gm. Grabów.   

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 3. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 25.03.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gmina Grabów 

ul. 1 Maja    REGON  311019119 

99- 150 Grabów   NIP 7752406197 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 25.03.2023 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  

 -  wykonania urządzenia  wodnego – tj.  studni nr 3 do ujmowania wód 

podziemnych zlokalizowanej  w Grabowie, ul. Reymonta 11 b dział ka nr 

140/12 w obrębie Grabów wieś:  

współ rzędne geograficzne 180 59’ 35” E 520 7’ 50” 

 

- szczególne korzystanie  z 3 - otworowego ujęcia gminnego  zlokalizowanego na 

terenie dział ek ewidencyjnych nr 140/12, nr 98/38, nr 98/49 w obrębie  Grabów 

wieś eksploatującej wodę podziemną z utworów czwartorzędowych do celów   

zaopatrzenia zbiorczej sieci wodociągowej w ilości: 

Q średnie dobowe = 1500,0 m3/d  ; Q max godzinowe   = 90,0 m3/godz. 

Q średnie  roczne       = 547.500,0 m3/a 

 



- na wprowadzanie wód popł ucznych z pł ukania odżelaziaczy na stacji 

wodociągowej po wstępnym oczyszczeniu w odstojniku o pojemności 

użytkowej V= 67,0 m3  do rowu  przydrożnego  drogi powiatowej  nr  

2536 w km 10+ 942 wylotem  melioracyjnym  typ „E” o średnicy 150 

mm  przy rzędnej dna wylotu kolektora do rowu wynoszącym 131,30 m 

n. p. m. oraz współ rzędnych wylotu  N 190 00’ 7,11” E 520  07’ 54,55 ” 

w ilości: 

Q średnie dobowe = 13,3 m3/d 

Q max godzinowe = 11,1  m3/godz. 

Q roczne                   = 4.854,50 m3/a 

 

o nieprzekraczalnych parametrach fizykochemicznych:  

żelazo - 10 mg/dm3 

zawiesina - 35 mg/dm3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/4/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek  z dnia 13. 03. 2013 r. o wodnoprawnego na pobór wody 
podziemnej z utworów jury oraz na wykonanie urządzeń wodnych ujęcia 

studni wód podziemnych oraz podziemnego  rurociągu rozprowadzającego 

w miejscowości Tum 6 , gm. Góra Św. Małgorzaty 
Wniosek z dnia 25. 03. 2013 r. w sprawie uzupełnienia wniosku  

z dnia 13. 03. 2013 r. 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 4. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 18.04.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Jolanta i Zbigniew Grzelak 

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 18.04.2033 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  
- wykonania urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych studni zgodnie 

 z zał ożeniami    projektowymi i przy zachowaniu poniższych rzędnych 

charakterystycznych:  

 istniejąca rzędna terenowa – 110,0 m n.p.m. 

 górna krawędź gł owicy (znak wodny ) – 110,2 m n.p.m. 

 rzędna górnej krawędzi obudowy – 110,6 m n.p.m. 

 współ rzędne geograficzne E 190 15’30” N 520 03’ 29” 

 

 - wykonania urządzenia melioracji wodnych szczegół owych – rurociągu do 

nawodnień   ciśnieniowych z rur polietylenowych dział ce nr 190, 256,  



408 w obrębie geodezyjnym Tum, przy zachowaniu  następujących zał ożeń 

projektowych:  

 współ rzędne geograficzne hydrantów końcowych od N 190 15’ 

6.12” E 520 4’ 0.73”  do N 190 15’4.58” E 520 3’ 19.47”;  

 rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 90 mm; 

 dł ugość rurociągu o Ø 90– 1350,0 mb;  

 max gł ębokość przykrycia rury – 1,0mb; 

 min. gł ębokość przykrycia rury – 0,6 mb ; 

 hydranty poł ączeniowe – 7szt. 

 

- szczególne korzystanie w ilości: 

 Qmax/h = 20,0 m3/h    Qśr/d = 117,0 m3/db;   Q max rocznie= 8776,0 m3/rok;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/5/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia z dnia 26. 04. 2013 r. o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych stawu, likwidacji 

drenażu melioracyjnego w obrębie Kobyle  nr działki  152 w ramach 

szczególnego  korzystania z wód  w miejscowości Kobyle nr działki 152, 

gm. Grabów 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 5. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 21.05.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Paweł Jaworski   

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 21.05.2033 r.  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi -  wykonania urządzenia  wodnego stawu  współ rzędne geograficzne  

 od N 180 56’ 27.03” E 520 7’ 55,23”  do N 180 56’ 30.4” E 520 7’ 56,28”   
- wykonania likwidacji  urządzeń działu drenarskiego Nr Dz. 118 na działce nr 152. 

- szczególne korzystanie w ilości: 

 max h = 32,40 m3/ h; Q śr. db = 226,0 m 3/ db; Q max roczne = 3240,0 m 3/rok;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/6/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 29. 04. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzenia wodnego stawu w obrębie Tum nr działek 988, 989 

w ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych i ich poboru  w 

ramach szczególnego korzystania z wód  w miejscowości Tum nr działki 

988, 989, gm. Góra św. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 6. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 22.05.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Krzysztof Szewczyk  

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (0-24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 22.05. 2033 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi - wykonania urządzenia wodnego stawu 

 współ rzędne geograficzne od N 190 16’ 8.77” E 520 4’ 7.99 ”  

do N 190 16’ 9” E 520 4’ 7.37”  

 dł ugość  w przekroju A-A     -   a  =     22,0 m               

            szerokość w przekroju B-B   -   b   =   20,0 m             .                                  

  gł ębokość                    -   h max =  2,5 m              

  rz. dna         -    103,60 m n.p.m.       

  rz. terenu  -   106,60 m n.p.m.    



  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

                                                        

-  szczególne korzystanie w ilości : 

           Q max/h = 16,50 m3/h;   Q śr/d = 165,0 m3/d    

            Qmak/ roczne = 1290,0 m3/rok   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/7/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  
Wniosek  z dnia 18. 06. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej ujmującej wody z 

górnej kredy, zlokalizowanej w Gubinie, nr działki 259, gm. Świnice 

Warckie, oraz poboru wód podziemnych 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 7. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 26.07.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Magdalena Rosiakowska  

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 

ważna do 26.07. 2033 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi -  wykonania urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych (studni )zgodnie 

istniejąca rzędna terenowa – 110,50 m n.p.m. 

 górna krawędź  obudowy studziennej ( znak wodny) – 110,90 m n.p.m. 

 rzędna górnej    krawędzi obudowy – 111,40 m n.p.m. 

 współ rzędne     geograficzne E 180 57’7” N 520 2’ 15,03” 



 gł ębokość 60,  

- szczególne korzystanie  związanego z poborem wód podziemnych z utworów 

kredy górnej   poprzez studnię gł ębinową zlokalizowaną w obrębie geodezyjnym  

Gusin na dział ce 259   celem nawadniania upraw warzywniczych i kwiatowych  w 

ilości:   

                      Qmax/h = 38,0 m3/h    

                      Qśr/d     = 23,0 m3/d;   w terminie od 15.04 do 15.10. 

każdego  roku kalendarzowego   uprawy warzywne i kwiatowe  w terenie 

otwartym   

                      Qśr/d     = 16,0 m3/d;   w terminie od 15.10 do 15.04. 

każdego  roku kalendarzowego uprawy  w tunelach  

                      Qmax/roczne  = 7110,0 m3/rok;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/8/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek z dnia 05.07. 2013. r.  w  zakresie szczególnego korzystania  z  

wód obejmujące pobór   wód podziemnych z utworów i odprowadzanie 

wód odprowadzanie wód popłucznych do  Kanału „A” Witonia  w 
miejscowości Witonia  w 8+00 km kanału w gm. Witonia.   

 

3. Znak sprawy ROS.6341. 2. 8. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 5.08. 2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gmina Witonia  

ul. St. Starzyńskiego  6a                
99-100 Łęczyca         NIP 775-24-06-978 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna  
 

ważna do 05.08.2023 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 



12. Uwagi szczególne korzystanie : 

- pobór wód podziemnych z dwóch studni gł ębinowych zlokalizowanych 

na terenie SUW ( studnia nr 1 współ rzędne geograficzne od N 190 17’ 

45” E 520 08’ 52”), (studnia nr 2 współ rzędne geograficzne od N 19 0 

17’ 45” E 520 08’45”) w obrębie dział ek nr 298/19 i nr 298/20 

 w miejscowości Witonia, eksploatującej wodę podziemną z utworów 

jurajskich do celów zaopatrzenia zbiorczej sieci wodociągowej 

 w ilości: 

Q max godzinowe   = 80,0 m3/godz 

Q średnie dobowe  = 855,27 m3/d 

Q max dobowe       = 1014,66 m3/d 

Q max roczne          = 370350,0 m3/a 

 

-  na wprowadzanie wód popł ucznych z pł ukania odżelaziaczy na stacji 

wodociągowej po wstępnym oczyszczeniu w odstojniku o pojemności V 

= 22,0 m3 , a następnie grawitacyjnie odprowadzane do Kanał u A w km 

4+130 km jego toru przebiegu w zlewni rzeki Bzury w dorzeczu rzeki 

Wisł y  przy rzędnej dna wylotu kolektora do Kanał u A Witonia 

wynoszącym 103,35 m n.p.m., w ilości: 

                                                               

Q max godzinowe   = 0,407,0 m3/godz 

Q średnie dobowe  = Q max dobowe = 8,840 m3/d 

Q roczne                   = 730,0  m3/a 

 

o nieprzekraczalnych parametrach fizykochemicznych:  

żelazo - 10 mg/dm3 

zawiesina - 35 mg/dm3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/9/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek  z dnia 15. 08. 2013 r. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

pobór wody podziemnej z utworów jury w miejscowości Tum  , gm. Góra 

Św. Małgorzaty 
 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 9. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 12.08.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Arkadiusz Góra  

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 
 

ważna do 12.08.2033 r.   



10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  -  szczególne korzystanie z wód podziemnych z utworów jurajskich poprzez   

studnię gł ębinową zlokalizowaną w obrębie geodezyjnym 0024 Tum na dział ce 

220  (współ rzędne  

  geograficzne E 190 14’ 32” N 520 03’ 26” E)  celem  nawadniania upraw   w 

ilości:  Qmax/h = 14,0 m3/h    Qśr/d = 220,0 m3/db;   Q max rocznie 

= 19 800,0 m3/rok;    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/10/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 12. 08. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego stawu w obrębie 

Kolonia Bryski nr działki 16, wykonanie  rurociągu ciśnieniowego 

krytego w obrębie działek nr 16, Kolonia Bryski i  na działce nr 26 
Kolonia Moraków  oraz poboru wód podziemnych z ujęcia  stawu na 

działce nr 16 w obrębie Bryski Kolonia  ddo nawadniania upraw 

szkółkarskich na działkach nr 26,1, 16. w okresie od 01 czerwca do 31 
sierpnia każdego roku korzystania z wód  w miejscowości Bryski 

Kolonia 16  gm. Góra św. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 10. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 10.09.2013.r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Karol Banasiak 

  



7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji   

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 06 .09.2033 r.     

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

2014/B/ 3/go Wniosek w sprawie zrzeknięcia się uprawnień ww. ROS. 

6341.2.10. 2013. MP  z dna 06. 08. 2013 r.  

Decyzja  o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia znak ROS. 6341. 2. 3. 

2014. MP z dnia  20.02. 2014 r.  

 

12. Uwagi - wykonania rozbudowy urządzenia wodnego stawu w obszarze dział ki 

 nr 16 w obrębie geodezyjnym Kolonia Bryski, przy zachowaniu następujących 

zał ożeń projektowych:  

  współ rzędne geograficzne od N 190 22’ 31.14” E 520 3’ 16.46 ” do N 190 22’ 

32,12” E 520 3’ 15.81”  

  dł ugość  w przekroju A-A     -   a  =     35,0 m               

   szerokość w przekroju B-B   -   b   =   20,0 m             .                                  

  gł ębokość                    -   h max =  3,0 m              

  rz. dna         -    112,70 m n.p.m.       

  rz. terenu  -   115,70 m n.p.m.    

  nachylenie skarp stawu 1: 1,5       

- wykonania urządzenia melioracji wodnych szczegół owych – rurociągu do 

nawodnień  ciśnieniowych w obrębie  dział ek: nr  16 obręb geodezyjny 0009 

Kolonia Bryski , nr  26  obręb geodezyjny   0010 Kolonia Moraków  

 przy zachowaniu  następujących zał ożeń projektowych:  

 współ rzędne geograficzne -początek rurociągu hydrant  

HP-1od N 190 22’ 29.75” ; E 520 3’ 27.76”  

 HP-2 od N 190 22’ 35.37” E 520 3’ 27.36”  końca rurociągu hydrant nr HP-3 N 

190 22’38.02    E 520 3’ 26.17” 

rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 90 mm; 

dł ugość rurociągu o Ø 90– 450,0 mb; 

max. rzędne uł ożenia rurociągu –117,80 m n.p.m.( koniec rurociągu); 

min. rzędne uł ożenia rurociągu –117,15 m n.p.m.(początek rurociągu); 

max. gł ębokość przykrycia rury – 0,90mb; 

min. gł ębokość przykrycia rury – 0,85mb ; 

hydranty poł ączeniowe – 3szt. 

 

  - szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych pod w 

celu nawadniania upraw szkół karskich w obszarze dział ek o nr 16, 26,1 w 

okresie wegetacji – w terminie od 01 czerwca do 31.08 każdego roku  

 kalendarzowego w ilości : 

     Q max/h = 23,09 m3/h;   Q śr/d = 184,78 m3/d   

     Qmak/ roczne = 17000,0 m3/rok   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/11/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek  z dnia 22. 08. 2013 r. o wodnoprawnego na pobór wody   

podziemnej z utworów czwartorzędowych oraz na wykonanie urządzeń 

wodnych ujęcia studni wód podziemnych w miejscowości Bryski, gm. 

Góra Św. Mał gorzaty 

 Wniosek z dnia 03. 09. 2013 r.  Jan Kulesza  

 Protokół  z dnia 04. 09. 2013 r.  

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 11. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 23.09.2013 r. Łęczyca 



5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Przemysł aw Grzelak  

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji -  

 

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-39, 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 

ważna do 23.09.2028 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  

- wykonania urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych studni przy zachowaniu 

poniższych rzędnych charakterystycznych:  

istniejąca rzędna terenowa – 114,80 m n.p.m. 

górna krawędź gł owicy (znak wodny ) – 115,10m n.p.m. 

rzędna górnej krawędzi obudowy – 115,60 m n.p.m. 

współ rzędne geograficzne E 190 20’31” N 520 03’ 30” 

 

- szczególne korzystanie w ilości:  

 

Q max  h    =   14,0 m3/ h;        Q śr. db = 84,0 m 3/ db;   Q max db = 168,0 

m 3/ db 

Q max roczne ( 170 dni)= 28560,0 m3/ rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/12/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  Wniosek z dnia 09. 09. 2013. r. w zakresie wydania pozwolenia na 

szczególne korzystanie z wód podziemnych z dwóch studni głębinowych 

dla potrzeb awaryjnego zaopatrzenia w wodę Domu Pomocy Społecznej  
w Krusznicach gm. Góra Św. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS.6341. 2. 12. 2013. MP 

4. Data wydania, miejsce 01.10.2013 r. Łęczyca 



5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Dom Pomocy Społecznej w Krusznicach  
                                                 REGON  000313590 

99-122 Góra Św. Małgorzaty       NIP 775-123-64-68 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (24) 388-72-09, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 01.10.2032 r. 

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  

- na pobór wód podziemnych z dwóch studni Nr 1 i Nr 2 

zlokalizowanych na terenie DPS w obrębie geodezyjnym Karsznice nr 

dział ki 36/6 ( studnia nr 1 współ rzędne geograficzne - N 190 21’ 15”;  

E 520 02’40”) ( studnia nr 2 współ rzędne geograficzne  

- N 190 21’ 15” ; E 520 02’40” )eksploatujących wodę podziemną  

z utworów czwartorzędowych dla potrzeb awaryjnego zaopatrzenia  

w wodę  Dom Pomocy Społ ecznej w Karsznicach  

 

Q max h  =  2,30 m3/godz     Q max db.   =  20,0 m3/db  

Q średnie db  = 13,0  m3/db   Q max. roczne     = 2 340,0 m3/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/13/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 09. 09. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie rozbudowy urządzenia wodnego stawu w obrębie Góra Św. 
Małgorzaty nr działki 100/1, wykonanie rurociągu ciśnieniowego krytego 

w obrębie działki nr 100/1, Góra Św. Małgorzaty i  oraz poboru wód 

podziemnych z ujęcia  stawu na działce nr 100/1 w obrębie Góra Św. 



Małgorzaty do nawadniania upraw warzywnych na działce nr 100/1 w 
okresie od 15 kwietnia do 30  września każdego roku korzystania z wód   

w miejscowości Góra Św. Małgorzaty 88 gm. Góra św. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS.6341. 2. 13. 2013.MP 

4. Data wydania, miejsce 08.10.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Paweł Gorący  
 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna  

 
ważna do 08. 10. 2033 r.   

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  - wykonania rozbudowy urządzenia wodnego stawu w obszarze dział ki nr 100/1 w 

obrębie  geodezyjnym Góra Św. Mał gorzaty 

współ rzędne geograficzne - punkt 1 N 190 19’ 22.56” E 520 4’ 0.64 ” punkt 2 N 

190 19’ 21.06” E 520 3’ 57.31” punkt  3 N 190 19’ 21.06” E 520 3’ 57.5 ” pun0kt 4 

N 190 19’ 21.06” E 520 3’57.5”  

 dł ugość  w przekroju A-A     -   a  =     100,0 m               

           szerokość w przekroju B-B   -   b   =   25,0 m             .                                  

  gł ębokość                    -   h max =  3,0 m              

  rz. dna         -    118,0 m n.p.m.       

  rz. terenu  -   121,0 m n.p.m.    

  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

 

 - wykonania urządzenia melioracji wodnych szczegół owych – rurociągu „a” i „b” 

do nawodnień    ciśnieniowych w obrębie  dział ki: nr  100/1 obręb geodezyjny 

Góra Św. Mał gorzaty   

współ rzędne geograficzne -początek rurociągu „a” hydrant HP-1od N 190 19’ 

21.42” ; E 520 4’ 2.53”  

                hydrant HP-2 od N 190 19’ 21.59” E 520 4’ 5.77” końca rurociągu 

hydrant nr HP-3 N 190 19’21.76 ;  

                E 520 4’ 9” 

                rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 90 mm; 

                dł ugość rurociągu o Ø 90– 366,0 mb; 

                max. rzędne uł ożenia rurociągu – 120,65 m n.p.m.( koniec rurociągu); 

                min. rzędne uł ożenia rurociągu –120,0 m n.p.m.(początek rurociągu); 

                max. gł ębokość przykrycia rury – 1,0mb; 

                min. gł ębokość przykrycia rury – 0,85mb; 

                hydranty poł ączeniowe – 3szt. 

                współ rzędne geograficzne –koniec  rurociągu „b” hydrant HP-1od N 

190 19’ 20.90” ; E 520 54.99”  

                

                rodzaj materiał u – rury PEHD o Ø 90 mm; 

                dł ugość rurociągu o Ø 90– 120,0 mb; 

                max. rzędne uł ożenia rurociągu – 120,10 m n.p.m.( koniec rurociągu); 

                min. rzędne uł ożenia rurociągu –120,0 m n.p.m.(początek rurociągu); 

                max. gł ębokość przykrycia rury – 1,0mb; 

                min. gł ębokość przykrycia rury – 0,80mb; 

                hydranty poł ączeniowe – 1szt. 

                                  

-  szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych pod 

warunkiem w ilości : 

                Q max/h = 32,0 m3/h;   Q śr/d = 384,0 m3/d   Qmax/ 

roczne(170 dni) = 65280,0 m3/rok;   

                Q roczne = 6280,0 m3/rok  (dla istniejącej struktury upraw) 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 



1. Numer wpisu 2013/B/14/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 29. 04. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

na wykonanie urządzenia wodnego stawu w obrębie Tum nr działek 988, 

989 w ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych i ich 

poboru  w ramach szczególnego korzystania z wód   

w miejscowości Tum nr działki 988, 989, gm. Góra św. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 14. 2013.MP 

4. Data wydania 24.12.2013 r. 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Krzysztof Szewczyk  

 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 33, (0-24) 388-72-09, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 
 

ważna do 24.12.2032 r.   

10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi -wykonania urządzenia wodnego stawu na dział kach nr 988 i 989 w obrębie 

geodezyjnym Tum,  

 współ rzędne geograficzne od N 190 16’ 8.77” E 520 4’ 7.99 ” 

 do N 190 16’ 9” E 520 4’ 7.37”  

  dł ugość  w przekroju A-A     -   a  =     22,0 m               

           szerokość w przekroju B-B   -   b   =   20,0 m             .                                  

  gł ębokość                    -   h max =  2,5 m              

  rz. dna         -    103,60 m n.p.m.       

  rz. terenu  -   106,60 m n.p.m.    

  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

                                                        

-  szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych pod 

warunkiem    w ilości : 

  Q max/h = 16,50 m3/h;   Q śr/d = 165,0 m3/d    

      Qmak/ roczne = 1290,0 m3/rok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/15/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek  z dnia 15. 11. 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej ujmującej wody z 

utworów jurajskich, zlokalizowanej w Wilczkowicach Dolnych , nr działki 
23, gm. Łęczyca, oraz poboru wód podziemnych 

Wniosek z dnia 05. 12. 2013 r. uzupełnienie w sprawie bilansu  zużycia 

wody 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 15. 2013.MP 

4. Data wydania, miejsce 19.12.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Renata i Miłosław małż. Kornat 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 19.12.2033 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  - wykonania urządzenia wodnego stawu na dział kach nr 988 i 989 w obrębie 

geodezyjnym Tum,  

 współ rzędne geograficzne od N 190 16’ 8.77” E 520 4’ 7.99 ” do N 190 16’ 9” E 

520 4’ 7.37”  

  dł ugość  w przekroju A-A     -   a  =     22,0 m               

            szerokość w przekroju B-B   -   b   =   20,0 m             .                                  

  gł ębokość                    -   h max =  2,5 m              

  rz. dna         -    103,60 m n.p.m.       

  rz. terenu  -   106,60 m n.p.m.    

  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

                                                        

- szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych pod 

warunkiem w ilości : 

   Q max/h = 16,50 m3/h;   Q śr/d = 165,0 m3/d   

   Qmak/ roczne = 1290,0 m3/rok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/16/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji 1. Wniosek z dnia 02.12. 2013. r.  w  zakresie szczególnego korzystania  z  

wód obejmujące pobór   wód podziemnych z utworów jurajskich  na 
potrzeby awaryjnego zapotrzebowania w wodę  Zakładu Torex Sp.  z o. o. 

w Janowicach , 99-120 Piątek    
 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 16. 2013.MP 

4. Data wydania, miejsce 19.12.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Torex SP. z o. o.  

w Janowicach                 REGON  610170052 

99-120 Piątek                    NIP 7750013720 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 24.12.2033 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi - pobór wód podziemnych ze studni gł ębinowej zlokalizowanej w 

obrębie geodezyjnym 0010 Janowice nr dział ki 159 (współ rzędne 

geograficzne od N 190 27’ 00”;  E 520 04’45” ) eksploatującej wodę 

podziemną z utworów jurajskich dla potrzeb awaryjnego  

 zapotrzebowania „TOREX” Sp. z o. o. w Janowicacch  w ilości: Q max 

godzinowe   =  0,88 m3/godz 

Q średnie dobowe   =  4,80 m3/d 

Q roczne                   = 860,0 m3/a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/17/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 06. 12 2013 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych oraz na wykonanie 
urządzeń wodnych ujęcia studni wód podziemnych w miejscowości 

Bryski, gm. Góra Św. Małgorzaty 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 17. 2013.MP 

4. Data wydania, miejsce 31. 12.2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Jan Klesza  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 31.12.2033 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi  - wykonania urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych studni zgodnie z przy 
zachowaniu poniższych rzędnych charakterystycznych:  

 istniejąca rzędna terenowa – 114,80 m n.p.m. 

 górna krawędź głowicy (znak wodny ) – 115,10m n.p.m. 

 rzędna górnej krawędzi obudowy – 115,60 m n.p.m. 

 współrzędne geograficzne E 190 20’31” N 520 03’ 30” 

- szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych   poprzez studnię głębinową zlokalizowaną w obrębie 

geodezyjnym Bryski na działce 198 w ilości:  

 
Q max  h    =   20,0 m3/ h;        Q śr. db = 120 m 3/ db;  Q max roczne ( 15 dni / m- c )= 

9000,0 m3/ rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2013/B/18/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z  dnia 31. 12. 2013 r. .o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzenia wodnego stawu w obrębie  Dzierzbiętów Mały nr 

działki nr 207  oraz poboru wód podziemnych w ramach  szczególnego 

korzystania  do nawadniania   w miejscowości Dzierbiętów  Mały  nr 
działki  207, 203/1  gm. Łęczyca 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 18. 2013.MP 

4. Data wydania, miejsce 10. 02. 2014 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Anna i Łukasz Zarębscy  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 10.02. 2034 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi - wykonania urządzenia wodnego stawu na działce nr 207 w obrębie geodezyjnym 

Dzierzbiętów  Mały, przy zachowaniu następujących założeń projektowych:  

współrzędne geograficzne od pkt. I  N 190 13’ 48.82” E 520 2’ 0,64 ”  pkt. 2 N 190 13’ 

48.74”  E 520 2’ 1,02” pkt. 3 N 190 13’ 50.26”  

E 520 2’ 1,19 ” do N 190 13’ 50.34” E 520 2’ 0.76” 

  długość  w przekroju A-A     -   a  =     30,0 m               
             szerokość w przekroju B-B   -   b   =   18,0 m             .                                  

  głębokość                    -   h max =  3,0  m              

  rz. dna         -    107,0  m n.p.m.       
  rz. terenu  -   110,0 m n.p.m.    

  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

                                                        
- szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych 

 z ujęcia stawu współrzędne geograficzne od   N 190 13’ 48.82”  

E 520 2’ 0,64 ”  N 190 13’ 48.74” E 520 2’ 1,02”  N 190 13’ 50.26” 
 E 520 2’ 1,19 ” do N 190 13’ 50.34” E 520 2’ 0.76”   

  w ilości :  

  Qmax/h = 36,0 m3/h    Qśr/d  = 14,0 m3/d;   w terminie od 15.03 do 15.09. 
każdego  roku kalendarzowego uprawy  w tunelach  

                      Qśr/d     = 25,0 m3/d;   w terminie od 15.04 do 15.09. 

każdego  roku kalendarzowego uprawy warzywne w terenie otwartym      
                      Qmax/roczne  = 5142,5 m3/rok;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Rok 2012  

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/1/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z 13. 02. 2012 r. na przekroczenie rzeki Pisia w km 2+280 

energetyczna linią napowietrzną SN15 kV 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 1. 2012.MP1 

4. Data wydania, miejsce 13. 03. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska Józef Buchelt 

ul. Legionów 14/30  

62- 800 Kalisz    

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

  

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Umorzone postępowanie, dotyczące pozwolenia wodnoprawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/2/go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji .Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego znak: ROS.6223-

I/2009 z dnia   

   27.03.2009 r. oraz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 
podziemnych  

    głębinowych dwóch studni głębinowych dla potrzeb wodociągu 

zbiorowego „PIEKACIE”  
   oraz wprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do 

rowu melioracyjnego  

   „R-A” 
Wniosek z dnia 23. 03. 2012. Urzędu Gminy w Łęczycy w sprawie 

zawieszenia  

   postępowania znak:OT.7021.9.2012 

 

.Wniosek z dnia 16. 04. 2012. Urzędu Gminy w Łęczycy w sprawie 

wznowienia  
    postępowania znak: OT.7021. 9.1.2012 

 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 2. 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 24. 05.2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gmina Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14,  

 99-100 Łęczyca  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 24.05.2022 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi -Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydane przez 

Starostę Łęczyckiego z dnia 27. 03. 2009r znak: ROS. 6223-I/2/09 

dotyczące poboru wód gł ębinowych dla potrzeb wodociągu zbiorowego 

„PIEKACIE” ujmującego wody z utworów czwartorzędowych oraz 

odprowadzania wód popł ucznych ze stacji uzdatniania do rowu 

melioracyjnego „R- A” w km 4 +800. 

 

Udzielić Upoważnionemu - Gminie Łęczyca pozwolenia wodnoprawnego 

na pobór wód podziemnych z dwóch studni gł ębinowych 

zlokalizowanych na terenie SUW, na dział kach nr 88/3 i nr 88/1 w 

obrębie geodezyjnym Piekacie, eksploatującej wodę podziemną z 

utworów czwartorzędowych do celów zaopatrzenia zbiorczej sieci 

wodociągowej w ilości: 

Q średnie dobowe = 1265,0 m3/d 

Q max dobowe       = 1871,o m3/d 

Q max godzinowe   = 105,0 m3/godz. 

Q roczne                  = 461 725,0 m3/a 

 

-Udzielić Upoważnionemu - Gminie Łęczyca pozwolenia wodno-

prawnego na wprowadzanie wód popł ucznych z pł ukania odżelaziaczy 

na stacji wodociągowej po wstępnym oczyszczeniu  

w odstojnik o pojemności  V= 40,0 m3  do stawu przepł ywowego a 

następnie do rowu melioracyjnego „R-A” w km 4+ 800 jego toru 

przebiegu w zlewni rzeki Łęka –Dobrogosty  

w dorzeczu rzeki Ner przy rzędnej dna wylotu kolektora do stawu 

wynoszącym 110,68 m n.p.m., w ilości: 

Q średnie dobowe = Q max dobowe = 29,52 m3/d 

Q max godzinowe = 19,75 m3/godz. 

Q miesięczne           = 886,0 m3/m-c 

Q roczne                   = 10 627,0m3/a 

 

o nieprzekraczalnych parametrach fizykochemicznych:  

żelazo - 10 mg/dm3 

zawiesina - 35 mg/dm3 

Ustalić miejsce poboru ścieków:  

wody popł uczne – wylot rurociągu żelbetowego do stawu 

przepł ywowego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/3go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego znak: ROS.6223-

Z/2/05 z dnia   
   16.05.2005 r. r. oraz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór 

wód podziemnych  

    głębinowych dwóch studni głębinowych dla potrzeb wodociągu 
zbiorowego „Bronno”  

     oraz wprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do 

rowu melioracyjnego  

   „R-I” 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 3. 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 14. 05. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gmina Łęczyca 

ul. M. Konopnickiej 14,  

 99-100 Łęczyca  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 14.05.2022 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 

12. Uwagi Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodno-prawnego wydane przez 

Starostę Łęczyckiego z dnia 16. 05. 2005 r. znak: ROS. 6223-Z/2/05 
dotyczące poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu zbiorowego 

„Bronno” ujmującego wody z utworów czwartorzędowych oraz 

odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania do rowu 
melioracyjnego „R- I” w km 1 +000. 

Udzielić Upoważnionemu - Gminie Łęczyca pozwolenia wodno-prawnego 

na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych 
na terenie SUW ( studnia nr 1 współrzędne geograficzne od N 190 04’ 843” 

E 520  03’426 ” ),( studnia nr 2 współrzędne geograficzne od N 190 04’ 

843” E 520  03’419 ” ) w obrębie działek  nr 370/5 i nr 370/7 w 
miejscowości Bronno, eksploatującej wodę podziemną z utworów 

czwartorzędowych do celów zaopatrzenia zbiorczej sieci wodociągowej w 

ilości: 
 

Q średnie dobowe = 1430,0 m3/d 

Q max dobowe       = 1988,0 m3/d 
Q max godzinowe   = 120,0 m3/godz 

Q roczne                  = 521950 m3/a 
 

Udzielić Upoważnionemu - Gminie Łęczyca pozwolenia wodno-prawnego 

na wprowadzanie wód popłucznych z płukania odżelaziaczy na stacji 
wodociągowej po wstępnym oczyszczeniu  

w odstojniku o pojemności V = 20,0 m3 , a następnie grawitacyjnie 

odprowadzane do rowu melioracyjnego „R-I” w km 1+100 jego toru 
przebiegu w zlewni rzeki Łęka – Dobrogosty  

w dorzeczu rzeki Ner przy rzędnej dna wylotu kolektora do stawu 

wynoszącym 102,80 m n.p.m., w ilości: 
Q średnie dobowe = Q max dobowe = 16,09 m3/d 

Q max godzinowe = 8,05 m3/godz 

Q miesięczne           = 273 m3/m-c 
Q roczne                   = 3330 m3/a 

 

o nieprzekraczalnych parametrach fizykochemicznych:  
żelazo - 10 mg/dm3 

zawiesina - 35 mg/dm3 

 
Ustalić miejsce poboru ścieków:  

wody popłuczne – wylot rurociągu odprowadzającego ścieki do rowu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/4go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 

wodnego ujęcia  wód podziemnych i ich poboru  w ramach szczególnego 
korzystania z wód  w miejscowości Kuchary nr działki 24, gm. Witonia 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 4. 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 22. 05. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Józef Andrysiak  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 22.05.2032 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 -wykonania urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych zgodnie z założeniami 
projektowymi  i przy zachowaniu poniższych rzędnych charakterystycznych:  

istniejąca rzędna terenowa – 123,00 m n.p.m. 

rzędna osi rury tłocznej zaworowej ( znak wodny) – 123,50 m n.p.m. 
rzędna górnej krawędzi obudowy – 124,00 m n.p.m. 

współrzędne geograficzne E 190 16’49” N 520 06.55 ” 

-szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych z utworów 
jurajskich  poprzez studnię głębinową zlokalizowaną w obrębie geodezyjnym 

Kuchary na działkach   ewidencyjnych oznaczonych nr 24,23,22,288,289,290 celem 

nawadniania upraw warzywniczych oraz chemicznej ochrony roślin   w okresie 
wegetacji   w terminie od 15.04 do 15.09. każdego   roku kalendarzowego w ilości:    

Qmax/h = 22,0 m3/h    Qśr/d = 132,0 m3/d;   Qmax/rocznie= 22440,0 m3/rok;    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/5go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 

wodnego ujęcia  wód podziemnych i ich poboru  w ramach szczególnego 
korzystania z wód  w miejscowości Witaszewice  nr działki 381, gm. Góra 

Św. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 5. 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 18. 07. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Dariusz Jaros  

  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 18.07.2032 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 - wykonania urządzenia wodnego ( ujęcia wód podziemnych studni ) zgodnie z 

założeniami   projektowymi i przy zachowaniu poniższych rzędnych 

charakterystycznych:  
istniejąca rzędna terenowa – 119,70 m n.p.m. 

współrzędne geograficzne E 190 18’5.73” N 520 4’ 50.01” 

rzędna osi rury tłocznej zaworowej ( znak wodny) – 120,0 m n.p.m. 
- szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych z utworów 

jurajskich poprzez studnię głębinową zlokalizowaną w obrębie geodezyjnym 

Witaszewice na działkach ewidencyjnych oznaczonych nr 289, 341, 381, 335,  375 
celem nawadniania upraw warzywniczych w okresie wegetacji   w terminie od 

kwietnia do października każdego roku kalendarzowego w ilości:  

  Qmax/h = 18,0 m3/h    Qśr/d = 180,0 m3/d;   Qmax/a = 27 120,0  m3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/6go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego   

 na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej  w Topoli Królewskiej gm. 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 6. 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 30. 07. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarski w Topoli Królewskiej  

Topola Królewska 68, 99-100 Łęczyca REGON 000439262 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 30.07.2032 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 - szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych z utworów 
jurajskich poprzez studnię głębinową nr 1 zlokalizowaną w obrębie geodezyjnym 

Topola Królewska , na działce ewidencyjnej oznaczonej 371 należącej do  

w ilości: Qmax/h = 15,0 m3/h;   Qśr/d = 118,0 m3/d    
  Qmax/roczne      = 43 000,0 m3 / rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/7go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek z dnia 10. 07. 2012 r. w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie  z wód powierzchniowych  dla 

potrzeb zbiornika wodnego – fosy w miejscowości  Besiekiery , gmina 
Grabów , powiat łęczycki  

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 7. 2012.PS 

4. Data wydania, miejsce 09. 08. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gmina Grabów 

ul. 1 Maja 21 

99-150 Grabów  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 09.08.2032 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  

11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego 

dotyczy decyzja 

 -piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Orłówki przy 

pomocy istniejącego przepustu z zastawką w km 20+250 toru jej biegu 

przy następujących warunkach: 

 normalnego poziomu piętrzenia NPP = 117,00 m n.p.m; 

 maksymalnego poziomu piętrzenia Max PP = 117,00 m n.p.m; 

 zlokalizowanego w sieci współrzędnych geograficznych: 

- N: 52o09’14,72”; E 18o57’49,83” 
- N: 52o09’14,80”; E 18o57’49,43” 

-poboru wody z rzeki Orłówki do napełnienia zbiornika wody – fosy 

położonego na działkach nr 169 i 182 w obrębie Besiekiery przy 
spełnieniu następujących warunków: 

 poborze wody z rzeki raz na 10 lat w okresie 15 dni w miesiącu 

marcu; 

 poborze max ilości – 13600 m3/a; 

 max dopływie wody – 110 l/s, średnio 907 m3/db. 
- poboru wody z rzeki Orłówki celem uzupełnienia strat na parowanie z 

powierzchni zwierciadła wody w okresie od III do X każdego roku w 
ilości: 

 poborze max ilości – 11215 m3/a; 

 max dopływie wody – 0,53 l/s, średnio 46 m3/db. 

- zrzutu wody do rzeki Orłówki przy pomocy istniejącego przepustu z 

zastawką w km 20+250 toru jej biegu raz na 10 lat przy następujących 
warunkach: 

 rzutu wody przy wykorzystaniu jednego światła przepustu o 
szerokości 1,0 m w okresie 6 dni przy zachowaniu ilości: 

Q max = 12,00 l/s            Q maxd = 43,2 m
3

/h 

Q maxd = 1037 m
3

/d       Q rocznie = 6300 m
3

/rok 

 zrzutu wody poprzez pompowanie w okresie 13 dni przy 
zachowaniu ilości: 

Q max = 13,3 l/s              Q maxd = 47,9 m
3

/h 

Q maxd = 575 m
3
/d         Q rocznie = 7300 m

3
/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/8go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 8. 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 31. 12. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gmina Daszyna  

99-107 Daszyna      NIP 775-24-06-085 

                                 REGON 611015885  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 31.12.2022 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy 

decyzja 

- stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydane przez 

Starostę Łęczyckiego z dnia 04. 02. 2002 r. znak: ROS. 6223/I/14/01/02 

dotyczące poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu zbiorowego 
„Koryta” ujmującego wody z utworów jurajskich oraz odprowadzania wód 

popłucznych ze stacji uzdatniania do rowu melioracyjnego.  

 
- na pobór wód podziemnych na potrzeby SUW w Korytach na działce nr 

4/99 obręb P.G.R. Koryta z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych w 

obrębie geodezyjnym P.G.R. Koryta nr działki 4/100  
( studnia nr 1 współrzędne geograficzne od N 190 10’ 55” E 520 07’40” 

oraz ( studnia nr 2 współrzędne geograficzne od N 190 10’ 44” E 520  09’ 
37”) eksploatującej wodę podziemną  

z utworów jurajskich do celów zaopatrzenia zbiorczej sieci wodociągowej 

w ilości: 
Q max godzinowe   =      50,0 m3/godz 

Q średnie dobowe  =     418,0 m3/d 

Q roczne                  = 11778,0 m3/a 
 

- wprowadzanie wód popłucznych z płukania odżelaziaczy na stacji 

wodociągowej po wstępnym oczyszczeniu  
w odstojniku o pojemności V = 25,65 m3, a następnie grawitacyjnie 

odprowadzane do rowu melioracyjnego „bez nazwy” wylotem o średnicy 

300 mm przy rzędnej wylotu 122,94 m n.p.m. zlokalizowanego we 
współrzędnych geograficznych N 190 10’ 56” E 520  07’ 34. 

 Q średnie dobowe =  16,61 

Q max dobowe     = 26,58 m3/d 
Q roczne                   = 6063,0 m3/a 

Q miesięczne           =  747,45 m3/m-c 

 
o nieprzekraczalnych parametrach fizykochemicznych:  

żelazo - 10 mg/dm3 

zawiesina - 35 mg/dm3 

 

-ustalić miejsce poboru ścieków:  

wody popłuczne – wylot rurociągu odprowadzającego ścieki do rowu 
otwartego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/9go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji  

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 9 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 31. 12. 2012 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Gmina Daszyna  

99-107 Daszyna       NIP 775-24-06-085 

                                  REGON 611015885  

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 31.12.2022 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy 

decyzja 

- stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydane przez 

Starostę Łęczyckiego z dnia 30. 12. 2002 r. znak: ROS. 6224-Z/4/2002 

dotyczące poboru wód podziemnych ze studni nr 1b na potrzeby 
komunalne trzech bloków mieszkalnych. 

 

-udzielić Upoważnionemu - Gminie Daszyna pozwolenia wodnoprawnego 
na pobór wód podziemnych ze studni 1b głębinowej zlokalizowanej w 

obrębie geodezyjnym Walew nr działki 121/1 ( studnia nr 1b współrzędne 

geograficzne od N 190 10’ 55” ; E 520 07’40” )eksploatującej wodę 
podziemną z utworów czwartorzędowych dla potrzeb zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę w zadaniu  Daszyna w ilości: 
 

Q max godzinowe   =       4,32m3/godz 

Q średnie dobowe  =      31,1 m3/d 
Q roczne                  = 11351,50 m3/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Decyzje 
1. Numer wpisu 2012/B/10go 

2. Zakres przedmiotowy decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  
wodnych  rurociągu ciśnieniowego stawu do ujmowania wód podziemnych   

w ramach szczególnego korzystania z wód   do nawodnień w 

gospodarstwie rolnym w miejscowości Marynki nr działek 155, 156 gm. 
Góra Ś w. Małgorzaty 

3. Znak sprawy ROS. 6341. 2. 10 2012.MP 

4. Data wydania, miejsce 17. 01. 2013 r. Łęczyca 

5. Nazwa organu, który wydał decyzję Starosta Łęczycki 

6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy  Justyna i Mariusz Kubiak 

7. Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji  

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) 

Starosto Powiatowe w Łęczycy 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pokój nr 10, (24) 388-72-09, 388-72-10, 388-72-39 

9. Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o 

ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o 

dokonanych w nich zmianach 

decyzja ostateczna 

 
ważna do 17.01.2033 r.      

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy 

decyzja 
- wykonania urządzenia wodnego stawu na działce nr 155 w obrębie geodezyjnym 
Marynki, przy zachowaniu następujących założeń projektowych:  

  współrzędne geograficzne od N 190 16’ 8.77” E 520 4’ 7.99 ”  

do N 190 16’ 9” E 520 4’ 7.37”  
  długość  w przekroju A-A     -   a  =     25,0 m               

              szerokość w przekroju B-B   -   b   =   15,0 m             .                                  

  głębokość                    -   h max =  2,5 m              
  rz. dna         -    108,50 m n.p.m.       

  rz. terenu  -   111,50 m n.p.m.    
  nachylenie skarp stawu 1: 1,5 

- wykonania urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - rurociągu do 

nawodnień ciśnieniowych  z rur polietylenowych działce nr 156 w obrębie 
geodezyjnym Marynki, przy zachowaniu  następujących założeń projektowych: 

współrzędne geograficzne -początek rurociągu hydrant 

HP-1 od N 190 16’ 9.09” E 520 4’ 6.74”końca rurociągu hydrant  
nr HP-3  N 190 16’17.41” E 520 3’47.96”;  

rodzaj materiału – rury PEHD o Ø 75 mm; 

długość rurociągu o Ø 75– 600,0 mb; 
max. rzędne ułożenia rurociągu –113,46 m n.p.m.( koniec rurociągu); 

min. rzędne ułożenia rurociągu –111,60 m n.p.m.(początek 

rurociągu); 
max. głębokość przykrycia rury – 0,80mb; 

min. głębokość przykrycia rury – 0,78mb ; 

hydranty połączeniowe – 3szt. 
- szczególnego korzystania związanego z poborem wód podziemnych pod 

warunkiem  zrealizowania pkt. 1.1 w celu nawadniania upraw warzywniczych w 

obszarze działek o nr 155, 156 w okresie wegetacji – w terminie od 15.04 do 30.09 
każdego roku kalendarzowego w ilości : 

    Q max/h = 20,73 m3/h;   Q śr/d = 165,0 m3/d   Q roczne = 3390,0 m3/rok   

                
 

 


