
STAROSTA 
POWIATU B1AŁOST()C 

15-569 Bia łystok, ul. Iro,7 	

Białystok, dnia 29.09.20 17 r. 

R.ś .6341.172.2017 

DECYZJA 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 i ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - po 
rozpatrzeniu wniosku Narwiańskiego Parku Narodowego reprezentowanego przez pe łnomocnika 
- P. Antoniego Kluczko w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz ądzeń  wodnych 
- budowę  przepustu z klapą  zwrotną  zlokalizowanego na dz. nr 310/10, 328 obr ęb Pańki, grn. Choroszcz 
oraz budowę  dwóch brodów zlokalizowanych na dz. nr 310/9, 34/18, 34/13, 33/1 obr ęb Pańki, gm. 
Choroszcz i na dz. nr 6 obr ęb Sura.ż, gm. Suraż  

orzeka si ę  

I. Udzielić  Nawiańskiemu Parkowi Narodowemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  
wodnych - budowę  przepustu z klapą  zwrotną  zlokalizowanego na dz. nr 310/10, 328 obr ęb Pańki, gm. 
Choroszcz oraz budow ę  dwóch brodów zlokalizowanych na dz. nr 310/9, 34/18, 34/13, 33/1 obr ęb Pańki, 
gm. Choroszcz i na dz. nr 6 obręb Suraż, gm. Suraż  pod następującymi warunkami: 

1. Wykonać  przepust z klapą  zwrotną  zlokalizowany na dz. nr 310/10, 328 obr ęb Pańki, gm. Choroszcz 
o parametrach: 

- średnica przepustu: 	 100 cm, 
- długość  przepustu: 	 8 m, 
- rzędna dna na wlocie: 	 109,85 m n.p.m., 
- rzędna dna na wylocie: 	 109,80 m n.p.m., 

rzędna korony przepustu: 	 111,80 m n.p.m., 
- położenie przepustu za pomoc ą  współrzędnych geograficznych: N: 530  8" 32,6" E: 22° 52" 7H 

2. Wykonać  bród (z płyt betonowych o grubo ści 15 cm) o szeroko ści 5 m, długości 17 m i rzędnej dna 
110,35 m n.p.m. zlokalizowany na dz. nr 3 10/9, 34/18, 34/13, 33/1 obr ęb Pańki, gm. Choroszcz 
i współrzednych geograficznych N: 530  8" 29" E: 22° 51" 08". 

3. Wykonać  bród (z płyt betonowych o grubo ści 15 cm) o szeroko ści 7 m, długości 32 m i rzędnej dna 
110,3 5 m n.p.m. zlokalizowany na dz. nr 6 obr ęb Suraż, gm. Suraż  i współrzednych geograficznych 
N: 52° 57" 16,5" E: 22° 57" 4,6". 

H. Zobowiązuje się  wnioskodawcę  do: 
- utrzymywania projektowanych urządzeń  wodnych w sprawnym stanie technicznym; 
- ponoszenia odpowiedzialno ści materialnej za szkody powsta łe w stosunku do osób trzecich 

w wyniku realizacji inwestycji. 

M. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo ści i urządzeń  wodnych koniecznych do 
jego realizacji oraz nie narusza prawa w łasności i uprawnień  osób trzecich przysiuguj ących wobec 
tych nieruchomości i urządzeń . 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 28.08.2017 r. Narwiański Park Narodowy reprezentowany przez pe łnomocnika 
- P. Antoniego Kluczko wystąpił  z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń  wodnych - budowę  przepustu z klap ą  zwrotną  zlokalizowanego na dz. nr 310/10, 328 
obręb Pańki, gm. Choroszcz oraz budow ę  dwóch brodów zlokalizowanych na dz. nr 310/9, 34/18, 34113, 
33/1 obręb Pańki, gm. Choroszcz i na dz. nr 6 obr ęb Suraż, gm. Suraż . 



Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dzia łalności 
sporządzony w j ęzyku nietechnicznym, decyzj ę  o lokalizacji inwestycji celu publicznego (gm. Sura ż) oraz 
wypis i wyrys z miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego (gm. Choroszcz). W/w inwestycja nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informacj ę  o wszczęciu postępowania w spawie 
wydania pozwolenia wodnoprawnego Starostwo poda ło do publicznej wiadomości w dniach 31.08-
07.09.2017 r. na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Bia łymstoku oraz w dniach 31.08-07.09.2017r. 
na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Choroszezy i w dniach 01.09-08.09.2017r. na  tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miejskiego w Surażu. Uwag ze strony zainteresowanych nie zanotowano. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji s łuzy stro"ium rawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszaw!e  za posrednictwem Starosty Powiatu Bia łostockiego w ciągu 
14 dni od daty jej otrzymania 

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakie beu termipu do wniesienia odwo łania strona moze zrzec si ę  
prawa do wniesienia odwo łania wobec 	 publicznej, który wyda ł  decyzję . Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej 	czeńiab rzeczeniu się  prawa do wniesienia odwo łania 
przez ostatni ą  ze stron postępowania, decyzja staje si ę 5fteczna i prawomocna. 

Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął  wykonywania urządzeń  wodnych 
w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urz ądzeń  stało się  
ostateczne. 

Opłaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op łacie 
skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) jednostki bud żetowe zwolnione są  z opłaty skarbowej. 
Adnotację  w sprawie opłaty skarbowej sporz ądził  podinspektor Adam Rutkowski/ 

DECYZJA NINIEJSZA 
STAŁAsĘ  OSTATECZNA 

dn. .J/.1O 
Bia łystok dn. 	. .iP.... 

M
Monik Raty ńska 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

Otrzymuj ą : 
1. Antoni Kluczko - pełuomocnik 
2. strony postępowania wg rozdzielnika 
3. a/a 
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I. Dyrektor Regionalnego Zarz ądu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 
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/ 	STAROSTA 
/ 	 POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 

15-569 Bia łystok, ul. Borsucza2 	 Białystok dnia 13.11.2017 r 

RŚ .6341.172.2017 

DECYZJA 

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku 
Narwiaiiskiego Parku Narodowego reprezentowanego przez P. Antoniego Kluczko z dnia 
20.10.2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz ądzeń  wodnych - 
budowę  przepustu z klapą  zwrotną  zlokalizowanego na dz. nr 310/10, 328 obr ęb Pańki, gm. 
Choroszcz oraz budowę  dwóch brodów zlokalizowanych na dz. nr 310/9, 34/18, 34/13, 33/1 obr ęb 
Pańki, gm. Choroszcz i na dz. nr 6 obr ęb Suraż, gm. Suraż  

orzeka się  

I. Zmienić  na wniosek strony decyzj ę  - pozwolenie wodnoprawne Nr R Ś .6341.172.2017 z dnia 
29.09.2017 roku, w taki sposób, że: 

1. ust. I pkt 1 sentencji w/w decyzji o brzmieniu: 

„Wykonać  przepust z klap ą  zwrotną  zlokalizowany na ciz, nr 310/10, 328 obręb Pańki, gm. 
Choroszcz o parametrach:" 

Otrzymuje brzmienie: 

„Dokonać  likwidacji obecnie istniej ącego przepustu z rur stalowych O 2 x 1,8 m i długości 
8,5 m i w jego miejsce dokona ć  budowy nowego przepustu z klap ą  zwrotną  zlokalizowanego na 
dz. nr 310/10, 328 obr ęb Pańki, gm. Choroszcz o parametrach:" 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia20.10.2017 r. P. Antoni Kluczko reprezentuj ący inwestora - Narwiański Park 
Narodowy - wystąpli do tat, organu z wnioskiem w sprawie zmiany prawomocnego pozwolenia 
wodnoprawnego Nr RS.6341.172.2017 z dnia 29.09.2017 r. 

Analiza przedłożonego materiału dowodowego wykaza ła, że w sentencji w/w decyzji nie 
wpisano likwidacji obecnie istniej ącego przepustu (parametry: średnica 2 x 1.8 m, d ługość  8,5 m), 
który musi zosta ć  zlikwidowany aby mógł  powstać  nowy przepust. Przepust przeznaczony do 
likwidacji został  opisany w złożonym operacie wodnoprawnym b ędącym załącznikiem do wniosku 
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne 
obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego stosuje si ę  także do „odbudowy, rozbudowy, 
przebudowy, rozbiór/d lub likwidacji" urządzeń  wodnych. W związku z powyższym konieczne stało 
się  wprowadzenie w sentencji decyzji zapisu reguluj ącego likwidację  istniej ącego, zdegradowanego 
przepustu. 

Zgodnie z art. 10 i 155 Kpa w dniu 26.10.2017 r. zawiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w spawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego. Uwag ze strony 
zainteresowanych nie zanotowano. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 



Od niniejszej decyzji s łuży s 0h 	 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie za p 	 t 	Powiatu Białostockiego w terminie 
14 dni od daty otrzymania niniejszej dccv 

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie bi 	 wniesienia odwo łania strona może zrzec 
się  prawa do wniesienia odwo łania wobec orga 	ministracji publicznej, który wydal decyzj ę . 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o świadczenia o zrzeczeniu się  prawa do 
wniesienia odwo łania przez ostatni ą  ze stron postępowania, decyzja staje si ę  ostateczna 
i prawomocna. 

Opłaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) jednostki bud żetowe zwolnione są  z opłaty 
skarbowej. Adnotacj ę  w sprawie opłaty skarbowej sporządził  podinspektor Adam Rutkowski., 

Monika Rafy ń.ka 
DYREKTOR WYDZIA ŁU 
ODO 'SKA J ROLNICTWA 

Otrzymuja: 
1. Antoni Kluczko - pe ł iomocnik 
2. strony postępowania wg rozdzielnika 
3.a/a 

Do wiadomości: 
1. Dyrektor Regionalnego Zarz ądu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 


