
' TAROSTA MLA ~SKI 
06-500 Mlawa 
ul. Reymonta 6 

RS. 6341.45.2016 	 M!awa, dnia 14.09.2016 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 140 ust. I, art. 122 · ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 37 pkt 4 w zwiqzku z 
art. 9 ust. 2 pkt 2 oraz art. 135 p~t 31 art. 131 ust. I, 2 i 2a i art. 127 ust. 1, 2, 5, 
6, 7 i 7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Oz. U. z 2015 
r., poz. 469 z p6in. zm. ) oraz art. 104 Kodeksu postypowania administracyjnego ( tekst 
jednolity: Oz. U. z 2016 r., poz. 23 z p6in. zm. ); po rozpatrzeniu wniosku Wojew6dzkiego 
Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Warszawie Oddziaru Ciechan6w, ul. Powstanc6w 
Warszawskich 11,06-400 Ciechan6w, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
przebudowy dw6ch jaz6w zlokalizowanych na rzece Dunajczyk, rea I izowanej w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa jaz6w na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, 
gm. Stupsk, pow. mlawski" oraz na okresowe piytrzenie i retencjonowanie sr6dlqdowych 
w6d powierzchniowych plynqcych ' rzeki Dunajczyk za pomocq przewidzianych do 
przebudowy jaz6w 

orzekam 

I. Udzielam Wojew6dzkiemu Zarz~dowi Melioracji i Urz~dzen Wodnych w Warszawie 
Oddzial Ciechan6w, ul. Powstanc6w Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow, pozwolenia 
wodnoprawnego w nast~puj~cym ' zakresie:· 

1. Na 	wykonanie przebudowy dw6ch jaz6w ( betonowych, jednoprzyslowych 0 konstrukcji 
dokowej i swietle B = 2,00 m), ria rzece Dunajczyk, na warunkach: 

1) Lokalizacja: 
a) 	jaz Konopki: 

- km 4+898 biegu rzeki, 
- na gruntach dz. ill 207 ob. 11 Konopki oraz dz. nr 99 ob. 13 Morawy, gm. 

Stupsk, pow. m!awski, 
- wsp61rzydne geograficzne: 53° 0' 12,35" N;. 20° 27' 0,56" E; 

b) 	jaz Strzalkowo: 
- km 8+047 biegu rzeki, 
- na gruntach dz. ill 76 ob. 15 Strzalkowo, gm. Stupsk, pow. mlawski, 
- wsp61rzydne geograficzne: 5~0 0' 48,62" N; 20° 24' 41,18" E; 

2) Planowana przebudowa obejmuje: 
a) demontaz "starych" zamkniyc jazow ( g16wnych oraz awaryjnych), 
b) rozbi6rkt( skrzyddek jazow, kladki roboczej i doku jaz6w, 
c) rozbi6rkt( umocnienia na poszurze i ponurze, 
d) wykonanie tymczasowych kana16w obiegowych: 

- dla jazu Konopki 0 drugosci 61,00 m, 
- dla jazu Strzalkowo 0 dlugosci 94,00 m; 

e) wykonanie jaz6w w szerokoprzestrzennym wykopie fundamentowym, odcit(tym od 
naptywu wody z koryta rzeki przy pomocy gr6dz (dolnej i g6mej): 

- grodze gome wykonane bt(dq jako przejazdowe, z koronq umocnionq plytami drogowymi, 
- grodza dolna dla jazu Konopki wykonana bt(dzie ze stalowej scianki szczelnej, 
- grodza dolna dla jazu Strzalkowo bt(dzie grodzq ziemnq, 
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- parametry projektowanych jaz6w zelbetowych 0 konstrukcji dokowej: 


L.p. Parametr Jaz w km 8+047 Jaz w krn 4+898 
Strzalkowo Konopki 

' B = 2,00 m Swiatlo jazu 1 B = 2,00 m 

2 Rzt(dna max. pit(trzenia 128,85 m npm 126,20 m n.p.m. 

3 Rzt(dna dna rzeki 127,90 m npm 125,30 m n.p.m. 

4 Rzt(dna progu jazu 127,90 m npm 125,30 m n.p.m. 

5 Rzt(dna dna niecki 127,60 m npm 125,00 m n.p.m. 
wypadowej 

6 Olugosc niecki 4,20m 4,20m 
wypadowej , 

7 Olugosc calkowita jazu 6,70 m 6,70 m 

8 Zamknit(cia gl6wne Klapa stalowa z Klapa stalowa z 
napt(dem rt(cznym, napt(dem rt(cznym, 

, jednostronnym jednostronnym 

Zamknit(cia remontowe9 Szandory drewniane Szandory drewniane 

10 Dlugosc umocnien 3,00m 3,00 m 
ponuru 

,Olugosc umocnien 7,00 m 7,00 m 11 
poszuru 

0,85 m 12 Wysokosc pit(trzenia 0,90 m 

f) 	umocnienie koryta na ponurze: 
- w dnie plyty z betonu dozbrojonego na podsypce z posp6lki, 
- skarpy umocnione azurowymi plytami betonowymi z wypetnieniem humusem 

i obsiewem traw, 
- przed umocnieniami pryzma (n<lrzut) kamienny z otoczak6w oraz krawt(znik betonowy; 

g) umocnienia koryta na poszurze: 
- w dnie plyty z betonu dozbrojonego na podsypce z posp61ki, w plytach otwory 
przeciwfiltracyjne wypelnione zwirem i zabezpieczone siatk~ stalow~, 

- skarpy powyzej umocnione aZurowymi plytami betonowymi z wypetnieniem 
humusem i obsiewem traw, 

- za umocnieniami z betonu umocnienia elastyczne, tj. materace siatkowo-kamienne 
grubosci 0,30 m, wypelnione nielamanym kamieniem polnym, w dnie g6r~ otwarte, 
na warstwie geowl6kniny separacyjnej, 

- na zakonczeniu umocnien pryzma (narzut) kamienny z otoczak6w, 
- pomit(dzy umocnieniami betonowymi (sztywnymi) a umocnieniami elastycznymi 
oraz za materacami siatkowo-kamiennymi palisady z kolk6w drewnianych, 

h) wykonanie przed progiem jazu stalowej scianki szczelnej, zaglt(bionej ok. 3,10 m 
ponizej progu jazu, 
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i) umocnione odcinkow skarp 0 dlugosci ~ 20,00 m powyzej ponizej jazu przez 

obsiew traw na humusie. 

2. Na szczeg61ne korzystanie z ~6d, polegaj~ce na okresowym pi~trzeniu oraz 
retencjonowaniu sr6dl~dowych w6d powierzchniowych plyn~cych rzeki Dunajczyk 
za pomoc~ ww. jaz6w, umozliwiaj~cym prowadzenie nawodnien rolniczych na obszarze 
33,68 ha grunt6w rolnych, polozonych na terenie miejscowosci: Konopki, Morawy, 
Stupsk, Strzalkowo oraz D~bek w gminie Stupsk, pow. mlawski, woj. mazowieckie, na 
warunkach: 

I) Piytrzenie: 
a) w okresach wystypowania niedoborow wody w glebie, w sezonie wegetacyjnym, 

tj. od 15 marca do 15 pazdziernika kazdego roku kalendarzowego, 
b) na jazie Konopki, zlokalizowanym w km 4+898 rzeki Dunajczyk max do rZydnej 

126,20 m n.p.m. oraz wysokosci, piytrzenia h = 0,85 m, 
c) na jazie Strzalkowo, zlokalizowanym w km 8+047 rzeki Dunajczyk max do rzydnej 

128,85 m n.p.m. oraz wysokosci piytrzenia h = 0,90 m, 
d) przy zapewnieniu ponizej jazu przeplywu' nienaruszalnego, ktorego wielkosc wynosi : 

- dla jazu Konopki Qn = 0,114 m3
/ s, , 

- dla jazu Strzalkowo Qn = 0,085 m3
/ s, 

e) zgodnie z opracowan~ instrukcj~ gospodarowania wod~. 
2) Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwi~zku z wykonywaniem 

niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. 

II. W zwi~zku z udzielonym pozwQleniem wodnoprawnym zobowi~zuj'r Stron~ do: 

1. Realizacji wszystkich zaplanowanych rob6t w wodzie zwi~zanych z przebudow~ ww. 
jazow: 
- zgodnie z dokumentacj~ projektow~ oraz warunkami niniejszej decyzji, 
- na warunkach okreSlonych w decyzji W6jta Gminy Stupsk z dnia 26.01.2016 r. 

znak: ROS. 6220.6.2015, 0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. 
przedsiywziycia. 

-	 zgodnie ze zgloszeniem przez Wojew6dzki Zarz~d Melioracji i Ur~dzen Wodnych w 
Warszawie Oddzial Ciechan6w (pismoz dnia 21.06.2016 r. znak: PIRlC-221 DJ.3116 ) 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie, 0 prowadzeniu dzialan 
zaplanowanym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa jazow na rzece 
Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mlawski. 

2. Wykonywania zaplanowanych robot w okre,si'e niskich stanow wody. 
3. Przestrzegania warunkow dopuszczalnego piytrzenia okreslonych w niniejszej decyzji. 
4. Gospodarowania 	wod~ zgodnie z zatwierdzonq w pkt IV niniejszej decyzji "Instrukcj~ 

gospodarowania wod~ - przebudowa jaz6w na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047 
gm. Stupsk, pow. mlawski". 

5. Zapewnienia obslugi jazow przez osoby do tego uprawnione. 
6. Utrzymania jazow w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym. 
7. Zapewnienia bezawaryjnego przeptowadzenia w6d powodziowych. 
8. Wykonywania biezqcej konserwacji koryta rzeki oraz systematycznego usuwania zator6w 

i zanieczyszczen pojawiaj~cych siy w obrybie jazow i oddzialywania spiytrzenia. 
9. Aktualizacji instrukcji gospodarowania wod~, w przypadku istotnych zmian w 

uZytkowaniu przedmiotowych jazow. 
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10. Zapewnienia specjalistycznego nadzoru prowadionych prac. 

III. Ustalam wazoosc pozwoleoia wodnoprawnego w zakresie pi~trzeoia i retencjonowaoia 
wod powierzchoiowych plyn~cych rzeki Dunajczyk oa okres 20 (dwudziestu) lat. 

IV. Zatwierdzam "Iostrukcj~ gospodarowania wod~" na korzystaoie z wod rzeki 
Dunajczyk za pomoc~ wymieniooych w pkt 1.1. niniejszej decyzji urz~dze6 do 
jej pi~trzenia, w brzmieniu ustalonym w projekcie tej instrukcji, opracowanym w 
kwietniu 2016 r. przez mgr inz. Zbigniewa Lenczewskiego oraz mgr inz. Norberta 
Poniewierskiego z Biura Studiow i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa 
"BIPROMEL" Sp. z 0.0. ul. Instalatorow 9, 02-237 Warszawa. 

Uzasadnienie 

Postypowanie wodnoprawne wszczyto na wniosek Wojewodzkiego Zarz&du Melioracji 
i Urz&dzen Wodnych w Warszawie Oddziaru Ciechanow, ul. Powstancow Warszawskich 
11, 06-400 Ciechanow, ktory dzialaj&c w imieniu Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego 
realizuje zadania zwi&zane z administrowaniem i utrzymaniem rzeki Dunajczyk w 
granicach powiatu mlawskiego ( rzeka qunajczyk jest wlasnosci& Skarbu Panstwa 
i znajduje siy w ewidencji wod, urz&dzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 
gruntow Inspektoratu WZM i UW Mlawa). 

Zgodnie z art . 64 § 4 k.p.a. 0 wszczyciu postypowania wodnoprawnego zawiadomiono 
zainteresowane strony. Z uwagi na to, ze liczba stron postypowania w przedmiotowej 
sprawie przekracza 20, strony inne niz wnioskodawca, wlasciciel wody, wlasciciel 
urz&dzen wodnych i uprawniony do' rybactwa, Starosta Mlawski - na podstawie art. 127 
ust. 7a Prawa wodnego - zawiadomil stosuj&C przepis art. 49 k.p.a. (tablice ogloszen). 

o tocz&cym siy postypowaniu poinforrnowano rowniez - zgodnie z art. 127 ust. 6 
cytowanej na wstypie ustawy Prawo wodne - opiniy publiczn& ( w sposob zwyczajowo 
przyjyty, tj. przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogloszen w Starostwie 
Powiatowym w Mlawie i w Urzydzie Gminy Stupsk oraz przez zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzydu Gminy Stupsk r 

W toku postypowania przeanalizowano zal&czone do wniosku: 
* "Operat wodnoprawny - przebudowa jazow na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047 

gm. Stupsk, pow. mlawski", opracowany w kwietniu 2016 roku w Warszawie przez 
specjalistow z Biura Studiow i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL" 
Sp. z 0 .0. ul. Instalatorow 9, 02-237 Warszawa; 

* projekt "Instrukcji gospodarowania wod&", opracowany w kwietniu 2016 roku przez mgr 
inz. Zbigniewa Lenczewskiego oraz mgr inz. Norberta Poniewierskiego z Biura Studiow 
i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa ,,,BIPROMEL" Sp. z 0.0. ul. Instalatorow 9, 
02-237 Warszawa; 

* decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjy przedsiywziycia, z dnia 
26.01.2016 r. 0 znaku: ROS.6220.6.2015, wydan& przez Wojta Gminy Stupsk, ul. H. 
Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, dla przedsiywziycia pod nazw& "Przebudowa jazow na 
rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mlawski"; 

* pismo z dnia 21.06.2016 r. znak: PtR;C-221 OJ.3116 Wojewodzkiego Zarz&du Melioracji 
i Urz&dzen Wodnych w Warszawie \Oddzialu Ciechanow, w ktorym zglasza Regionalnemu 
Oyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie prowadzenie melioracji wodnych w 
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ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa jazaw na rzece Ounajczyk w km: 

4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. mlawski; . 

* pismo z dnia 15.09.2015 r. znak: Ldz. 342/2015 OkrC(gu PZW w Ciechanowie dotycz~ce 

wykonania umocnien poszuru; 
* opis prowadzonej dzialalnosci sporz~dzony w jC(zyku nietechnicznym. 

Po analizie przedlozonej dokumentacji ustalono, ze: 
Rzeka Ounajczyk, na podstawie rozporz~dzenia Rady Ministraw z dnia 17 grudnia 

2002 roku w sprawie sradl~dowych ,wad powierzchniowych lub ich czC(sci stanowi~cych 

wlasnosc publiczn~ ( Oz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149), zaliczona zostala do sradl~dowych 

wad powierzchniowych lub ich cz~sci, stanowi~cych wlasnosc publiczn~, istotnych dla 
regulacji stosunkaw wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do ktarych wykonywanie 
praw wlascicielskich powierzono Marszalkowi Wojewadztwa Mazowieckiego. 

Istniej~ce na rzece Ounajczyk i przewidziane do przebudowy jazy, tj. w km 4+898 
rzeki - jaz Konopki oraz w km 8+04~ rzeki - jaz Strzalkowo, s~ budowlami pozaklasowymi 
( betonowe, jednoprzC(slowe 0 konstrukcji dokowej, doki 0 dlugosci 3,80 m, swiatlo jazaw 
2,00 m). Stan techniczny betonowych eJementaw obu jazaw jest bardzo zly i zagraza ich 
statecznosci (popC(kane sciany ze znacznymi ubytkami betonu, skorodowane zbrojenie). 
Zasuwowe zamkniC(cia jazaw nie nadaj~ siC( do remontu z uwagi na niekompletnosc 
i skorodowane elementy. 

Celem planowanej inwestycji jest przywracenie dobrego stanu technicznego oraz 
funkcjonalnosci ww. jazaw, tj. umozliwienie okresowego piC(trzenia i retencjonowania 
wad rzeki Ounajczyk do nawodnien rolniczych. 

W rozwi~aniach projektowych uwzglC(dniono aspekty techniczne, ekonomiczne oraz 
srodowiskowe w sposab mozliwie najmniej ingeruj~cy w srodowisko przyrodnicze, w tym 
zalecenia OkrC(gu Polskiego Zwi~z.ku WC(dkarskiego w Ciechanowie - uiytkownika rybackiego 
obwodu rybackiego "rzeka Lydynia Nr 1 ", obejmuj~cego wody rzeki Lydynia od :hadel 
do jej ujscia do rzeki Wkry (w powiecie mlawskim i ciechanowskim). 

PiC(trzenie prowadzone bC(dzie w sezonie wegetacyjnym, tj. w okresie od 15.111 do 
15.X kaidego roku kalendarzowego, zgodnie z zasadami "Instrukcji gospodarowania 
wod~", zatwierdzonej w pkt IV niriiejszej decyzji. Pozwoli na okresowe retencjonowanie 
wody w korycie rzeki, spowolnienie odplywu oraz poprawienie w okresach niedoboraw 
wody w glebie, uwilgotnienia przyleglych do rzeki gruntaw rolnych, glawnie uzytkaw 
zielonych, na l~cznej powierzchni 33,68 ha. 

W zasiC(gu oddzialywania zamierzonego korzystania z wad znajduj~ siC( zmeliorowane 
grunty przylegaj~ce do rzeki Ounajczyk oraz wpadaj~ce do niej rowy szczeg61owe, 
polozone w obrC(bach: Konopki, Stupsk, Morawy, Strzalkowo oraz O~bek w gminie 
Stupsk, powiatu mlawskiego. 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenach nie objC(tych jakimikolwiek 
formami ochrony przyrody. Zalicza siy jednak, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w zwi~ku z 
§ 3 ust. I pkt 66 lit. c rozporz~dzenia'Rady Ministraw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiC(wziC(c mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko ( Oz. U. z 20 I 6 r., poz. 71 ), 
do grupy przedsiC(wziyc mog~cych potencjalnie znacz~co oddzialywac na srodowisko 
i dlatego realizowana bydzie na srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych w decyzji 
Wajta Gminy Stupsk, 06-561 Stupsk, z dnia 26.01.2016 r. 0 znaku: ROS.6220.6.2015. 

Z uwagi na to, ze w stosunku do ww. przedsiywziycia nie przeprowadzono oceny 
oddzialywania na srodowisko, Inwestor zobowi~zany byl do zgloszenia zaplanowanych 
dzialan Regionalnemu Oyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie - na podstawie art. 

http:Zwi~z.ku
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118 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 16 kwie~nia 2004 r. 0 ochronie przyrody ( tekst jednoJity: 
Oz. U. z 2015r., poz. 1651 z pain. zm.). 

Bior'l-c pod uwagy opracowan'l- i przedstawion'!- przez Strony dokumentacjy oraz fakt, ze 
strony postypowania nie wniosty zastrzezen do planowanego robat w wodzie oraz zamierzonego 
korzystania z wad rzeki Dunajczyk, a podjyte dzialariia naprawcze nie byd'l- miaty szkodliwego 
wplywu na tereny przylegle, wydano decyzjy w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. 

Pouczenie 

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rod~i praw do nieruchomosci i urz'!-dzen wodnych 
koniecznych do jego real izacj i oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 
osab trzecich przysruguj,!-cych wobec tych nieruchomosci i urz'!-dzen. 

2. Wnioskodawcy, ktary nie uzyskal praw do nieruchomosci i urz'!-dzen koniecznych do 
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysluguje roszczenie 0 zwrot nakladaw 
poniesionych w zwi,!-zku z otrzymaniem pozwolenia. 

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku nie rozpoczycia wykonywania urz'!-dzen 
w terminie 3 lat od czasu, w ktarym pozwolenie stalo siy ostateczne. 

4. Od niniejszej decyzji sruzy Stronie odwotanie do Oyrektora Regionalnego Zarz'!-du 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za , posrednictwem Starosty Mlawskiego, w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania, 

z u. T 

p. 

Otrzymuj'!-: 

1. Wojewadzki Zarz'!-d Mel ioracj i i UrzJ:ldzen Wodnych w Warszawie 
Oddzial Ciechanaw 
ul. Powstancaw Warszawskich 11 
06-400 Ciechanaw (+ 1 egz. "Instrukcji gospodarowania wod,!- ...") 

2.0kryg Polskiego Zwi,!-zku Wydkarskiego w Ciechanowie zJs w Pultusku 
ul. Solna 7 
06-100 Pultusk 

3. Pozos tale strony postypowania (wg Wykazu) - zawiadomione przez obwieszczenie, na 
podstawie art. 49 Kodeksu postypowania administracyjnego, w zwi'l-Zku z art. 127 ust. 
7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) 

4. Ala (+ 1 egz. "lnstrukcji gospodarowa~ia wod,!- ...") 

Do wiadomosci: 

l. Wojewadzki Zarz'!-d MeJioracji i Urz'!-dzen 'Wodnych w Warszawie 
Oddzial Ciechanaw Inspektorat Mlawa 
ul. Z. Morawskiej 32a 
06-500 Mlawa (+ 1 egz. "Instrukcj i gospodarowania wod,!- ... " ) 
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2. Regionalny 	Zarz1:}d Gospodarki W odnej w Warszawie 

u I. Zarzecze 13 B 
03-194 Warszawa (+ 1 egz. "Instrukcji gospodarowania wod1:} . .. " + wersja elektroniczna 

operatu wodnoprawnego) 
3. Urz<}d Gminy Stupsk 

06-561 	 Stupsk- - z prosbll 0 wywieszenie niniejszej decyzji na tablicy ogloszen 

Urz~du Gminy na okres 14 dni i zwrot z adnotacjll 0 wywieszeniu 


Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 oku 0 oplaeie skarbowej 
( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z pain. zm. ) zwalnia si~ Wojewadzki Zarzqd 
Melioraeji i Urzqdzen Wodnyeh w ' Warszawie Oddzial Cieehanaw od oplaty skarbowej 
w wysokosei 434,00 zl (2 x 217,00 zl) za wydanie niniejszyeh pozwo/en wodnoprawnyeh. 


