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Sierpc, dnia 09.03.2010 r.

rząd Miejski
w Sierpcu

Na podstawie art.49 wtavły z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postępov)ąnia
administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 t. nr 98, poz. L07I ze zn. ) w zwiąku z art. 127

ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( j.t. Dz .U. z 2005 t. nr 239,
poz. 2019 ze zm. ) starostwo Powiatowe w Sierpcu w załączeniu przesyła decyzję
śtarosty Sierpeckiego z dnia 09.03.2010 .. nr zś. 6223-t6t02 udzielającą
Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Utządzeń Wodnych oddział w Płocku
pozrvolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód _ piętrzenie wód
powierzchniowych rueki Sierpienicy Zachodniej do celów rybackich w mieście
Sierpc na jazie w kfiL 7 + I20, celern obwieszczenia powyższego nr tablicy
ogloszeń dla zainteresowanych właścicieli działek w zasięgu oddziaływania .
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Sierpc, dnia 09.03.2010 r.

DECYZJA
Na podstawie art.37 pkt 4, art. 122 ust. I pkt I, art. I23 ttst.2, art. I27

ust. 1i2, art. 128 ust. l pktB i ust.3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne ( tj' Dz. U. z 2005 r. nt 239, poz. Ż0I9 ze zm. ) oruz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 t. Kodelu postępowanią administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r.

nr 98, poz. l07I ze zm. ), po tozpatzetiu wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Zatządu
Melioracji i lJnądzeń Wodnych w Warszawie oddział w Płocku w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na szrzególne korzystanie z wód - piętrzenie wód
powierzchniowych rzeki Sierpienicy Zachodniej do celów rybackich w mieście
Sierpc na jazie w km 7 + I20

orzekam

I.Urlzielić woJEwÓDzKIEMU zARzĄpowl MELIoRACJI i URzĄDzEŃ
woDNYcH w wARszAwIE oDDzIAŁ w Pł,ocKU uL 1 - ego Maja 7b
pozwolenia wodnoprawnego nl piętnenie wód powiezchniowych neki
SIERPIEMCA zAcHoDNIA do celów rybackich w mieście Sierpc na jazie
w km 7+L20, o pałamettach:
o światło budowli - 7 ,03 m
o piętrzenia ruchome - 0'90 m
. 7asięE piętrzenia - Ż'64 km
o rzędna progu jazu - 106.00m n.p.m.

o Mar.PP - 10ó.90 m n.p.m.

Zamknięcia - zasuwy z mechanizmem śrubowym 4x1'75

IL Zatwierdzić INsTRt'KcĘ GosPoDARowANIA woDĄ rzeki SIERPIENICA
ZACIIODIIIA w mieście sIERPc zavłierającą podstawowe informacje dotyczące
vządzeń piętrząpych tj. przepływów, przepustowości oraz określającą sposób
postępowania podczas ewentualnych awarii i wysokich stanów wód.

III. Zobowiązać uprawnionego do:

Przestrzegania instrukcji gospodarowania woĄ ;

Utrzym1'r,vania piętrzenia nle przekłaczającego maksymalnej rzędnej'
określonej w pkt I decyzji1'
Zabezpieczeua interesów osób trzecich w czasie eksploatacji urządzenia wodnego ;

Utrzr7m1łvania budow1i wodnej otaz korla rzeki w należytym stanie

technicmym ;

Przeprowadzani e dwa razy w ciągu toktl ( wiosną i jesienią) przeglądów

rzeki i budowli, celem ustalenia potrzeb konserwacji i remontów.

1.
2.

3.
4-

[V. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i unądzeń wodnych

koniecznych do jigo realizacji oraz ni€ nrrusza prawa własności i uprawnień

osób tnecich przysługujących wobec tych nieruchomości i unądzeń ' 
1 z j shu
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V. Pozwolenie niniejsze wydaje się nl czrś określony tj. do dnia 10.03.2030 r.

Uzasadnienie
Dyrektor Wojewódzkiego Zatządtl Melioracji i Urz$zeń Wodnych w Warszawię

oddział w Płocku wnioski em z dnia 04.02.2010 r. nr IP/SI 4108153/10, który wpłynął
do tut. Urzędu w dniu 10.02'2010 r. wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na szczególne korzystanie z wód - piętrzenie wód powierzchniowych rzeki
Sierpienicy Zachodniej do celów rybackich w mieście Sierpc na jazie w km
7 + I20, na okes 20 lat .

Zgodnle z art.37 pkt 4 i 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 t. Prąwo
wodne (tj.Dz.IJ.z 2005 t. nr 239, poz.20t9 ze zm') szczególnym korzystaniem
z wód jest ich piętrzenie, które wymaga pozwo1enia wodnoprawnego '

Zlożony wniosek wraz z załryzoną dokumentacją spełnia wymagarria określone
w art' 131 ust.2 pkt 1'3 i ust.2a oraz art. 132 ust.2,3 cytowanej wyżej ustawy.

Z ptzedłożonej dokumentacji wynika, żE wody Sierpienicy Zachodniej
są śródlądowymi wodami powierzchniow1łni, stanowiącymi własność publiczną istotną dla
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Prawa właścicielskie do tych wód
w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego sprawuje Dyrektor Wojewódzkiego
Zaruąd,l Melioracji i |Jtządzei Wodnych w Warszawie oddział w Płocku . Piętrzenie
wód na jazie betonowyn zlokalizowan1łn na nieuregulowanym odcinku rzeki Sierpienicy
Zachodniej w mieście Sierpc zmodemizowanym w 1996 r. ma na celu utrzymywanie
w niej właściwych warunków hydrogeologicznych do naturalnej hodowli ryb . Utworzony
w ten sposób zbiornik sĘe się miejscem pob1'tu wielu gatunków ryb, ze względu na panujące

tam korzystne warunki ich rozrłoju. Prowadzenie retencji wody' zapobiegnie erozji
dennej koryta i degradacji naturalnej enklawy dzikiego ptactwa i drobnej zwierzyny'
wpfuie również na właściwe stosunki wodne . Pozostawiony w rzece przepływ

nienaruszalny Q" : 0,39 m3/s pozwoli na tozwój orgarrizmów żywych pońzej
budowli .

W toku postępowania administracyjnego strony nie wniosły uwag i wniosków.

Wobec powyższego' orzeczono jak w sentencji .

od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrcklora Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie
14 dni od daĘ jej oh4łnanta .

Otrzvmuia:

l. wzM iUw o / w Płocku
ul. 1 - ego Maja 7b, 09 _ 402 Płock .

2' Rzcw w waNŻawi€
wydział Regionalnego systemu
Informaryjnego i Katastru Wodnego
\1. ZarzB,zE l3B, 03 - 194 warsawa .

3 .Burmistrz Miasta sieĘca
ul. Piastowsk! ll a,09 - 200 sieĘc.

4' Dyrekor RzGw w warszawię
|i' zan@?'ę l3B' 03 - l94 warszawa

+ INSTRULCJA. GosP. woDĄ.

ACZELNIK
\łydz|ału Zanarlzani" ś.na^',''
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5. okĘg Płocko - wocłlwski Pzr

u|. sie'kiewicz! 15, 87 _ t00 włoołlwęk .
6. ANR o/ w w-wi€ Filio w Łodzi

ul. Pólnocna 27129' 9|4mŁó&' '7. Pozost c sbony posrępołrlio
t. zlwi8domiooę na podstllr'io ai.49 Kp.a
9, Nx.
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