Rawa Mazowiecka, dnia 2005-05-10.
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DECYZJA
Na podstawie art' 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego(ekst jednolity: Dz.IJ. z 2O0Or. nr 98, poz. 1071; zm. Dz.U. z 2001 r. rv 49, poz5 0 9 ; z m . D z J J . 2 2 0 0 2r . n r 1 1 3 , p o 2 . 9 8 4i n r l 5 3 , p o z . 1 2 7 l i w 1 6 9 , p o 2 . 1 3 8 7 ; z m . D z . U . 2 2 0 0r .3n r
I 3 O , p o z . 1 1 8 8 i n r I 7 0 , p o z . 1 6 6 0 ; z m . D z J J . z 2 O O 4 r . n t 7 6 2 , p o z . l 6 9 2$)3o,r$a4z u s t . 2 i $ 5 u s t - 1 i
ust. 2 pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia8.07.2004r. w sprawie warunków, jakie
na|eiy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegó|nieszkodliwych dla środowiskawodnego (Dz.U. Nr 1ó8, poz. 1763)po tozpatrzeniuwniosku
Zakł.adllGospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej z dnia 10.03.2005 r. w sprawie zmiany
warunków pozwolenia wodnoprawnego znak: oS.IV.6223-2-1112002z dtia 2002.12.30 obejmującego
pobór wód podziemnych z ujęć,wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucmych oraz odprowadzanie
oczysz:czonych - w komunalnej oczyszczalni miasta Rawa Mazowieclrn zloknlizowanej w Żydomicach dla
ścieków
RLM : 46 667 M - ścieków komunalnych w częścidotyczącejilości i składu
komunatnych, zdeterminowanych dalsząmodemizacjąoczyszcza|li, zmienionego juz decyzjąStarosty
z dnia3} czerwca2004 r.
Rawskiegomak OS.IV .6223-2-1112002104

o rzekam
I. W pkt III pozwolenia wodnoprawnego Starosty Rawskiego znak: OS.\/.6223-2-Il/2002 z dnta
z dnia
2002.I2.3O (zmienionego już decyzją Starosty Rawskiego znak: OS.IV'6223-2-11/2002/04
30 czerwca 2004 r.) dodać pkt 3, pkt 4 i pkt 5 w brzmieniu:
3. odprowadzalie do rowu R-A wylotem średnicyQ 800 mm zlokalizowanym w hm. Gt-93biegu
rowu uchodzącego do rzeki Rawki w km. 58+130, dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rawie Mazowieckiej, ocryszszonych ściekówkomu:ralnychinnych niż ściekibytowe, w zrnodernizowanejoczyszczalni w etapie I dla RLM :47250 M w następującychilościach:
Qsr.a. : 5750 m3/d
Q.u*.d.:6500m3/d,
Qmax.h.: 504fif lh
o stanie i stęzeniach zarńeczyszczęn nie wyższych niz:
a) w okresie normalnej eksploatacjioczyszczalni ścieków:
Odczyn - 6,5 + 9,0 PH
max. Sg715nie wyzsze niŻ15 gO2/m'
max. Scnzr.. nie wyiszefiż'|2s go2lm'
max. S""*.o,nie wYzszs nii 35 g/m3
max. S5or.: 15 g N/m'

max. Spor.:2r0 gPlm'
b) w okresie rozruchu oczyszczalni ścieków i/lub w okresie awarii utządzen istotnych dla
rcahzacjt pozwolenia wo dnoprawnego:
Odczlm - 6,5 + 9,0 pH
max. Sszrs niewyiszeruŻz3 go2lm'
nie wyzszeriŻ 188 g pzlm'
max. Sg1'21".
nie wyzszenii 53 g/m'
max. S"u*.o*.
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max. Sy6g.:23 g N/m3
max. Spor.:3r0 g P/m3
4. odprowadzanie do rowu R-A wylotem średnicy0 800 mm zlokalizowanym w hm. 0+93 biegu
rowu uchodzącego do rzeki Rawki w km. 58+130, dla potrzeb Zakłaill Gospodarki Komunalnej
w Rawie Mazowiecki ej, oczyszszonych ściekówkor.nunalnychinnych niż ściekibytowe, w zrnodemizowanejo,,y",,,ulni w etapie II dla RLM:
Qsr.a : 9S00 m3ld
: 11000m3/d,
Q-u*.a.
Qmax.h.:

80633 M w następującychilościach:

813 m3/tl

o stanie i stęzeniach zatieczyszczęn nie wyzszych ruz:
a) w okresie normalnej eksploatacjt oczyszczalni ścięków:
Odczyn- 6,5 - 9,0 PH
max. Sg215niewyższeniŻ75 gO2lm'
max. 56621",nie v,ryŻszeruż,tfl g o2lm'
nie wyzs z,e nii 35 g/m3
max. S"u*.or.
max. Syor.: 15 g N/m'
:2r0 gPlm3
max. Spo*.

5.

b) w okresie rozruchu oczyszcza|ni ścieków i/lub w okresie awarii ulrządzef' istotnych dla
r ealtzacji pozwolenia wodnoprawnego:
t.,
Odczyn - 6,5 + 9,0 pH
max. Sg215ńewyższeniz23 gO2lm'
niz 188 go2lm'
max. 56621",niev,ryŻsze
nie wyzszg rni 53 glmt
max. S""*.o*.
:23
g N/m'
max. Syor.
max. Spor.:3r0 g P/m'
Zakr es moderniza cjl' o czy szczalni ścieków:
a) Mo dern izacja cią gu mech anicznego oczys zczania ścieków :
. hala krat mieszczącaL<ratymecharriczrre(projektowarrąi istrriejąc{, kratę ręczną i separator
piasku - obielctmodernizowanynr 1.1,
. hala dmuchaw mieszcząca dmuchawy do napowięttzetia ścieków w celu odtłuszczeniaobiekt modernizowany nr 7.2.,
. piaskowniki pionowe - obiękty nowe projektowaneobiekty 3.I. i 3.2.,
. odtłuszczacze- obiekty modernizowane rn 4.1' i 4'2,
. kanały dopływowe, obejściowei odpływowe z komorami zasuw i komorą pomiarową
- modernizowane,
. komora rozdziału - obiekt modernizowany nr 5,
. osadniki wstępne obiekty modernizowanenr 6.1. i 6.2.,
l pompownia osadów - obiekt modernizowany nt I.2.,
l pompownie retencjonowanych ściekówdeszczowych _ obiekty projektowane ffi 7 .I |] .2.,
. zbiornik dowozonych osadów tłuszczowych _ obiekt modernizowany nr 8,
l kontener zlewni i pompowni osadów tłuszczowych- obiekt projektowany nr 9,
. zbiornik i pompownia odcieków z wirówki - obiekt modernizowany nr 10,
r zlewnia ścieków dowożonych- obiękt projektowany nr 11,
. biofiltr - obiekt projektowany nr 12.

b) Modernizacja systemu odprowadzania ścieków:
r wykonanie nowego odcinka kolektora 800 na trasie kanał przy zbiomikach awaryjnych
(bioutleniania)-wylot do rowu melioracyjnego,tącztiez komorąpomiarowąKP2 i studniami,
r wykonarrienowego wylotu do rowu w miejscu obecnego,
I renowacja rowu melioracyjnego na odcinku od mostu do jego wylotu do Rawki
z wyrównarriem spadków, zabezpieczeniem skarp i dna,
. opróznienie kolejno dawnych zbiorników bioutleniania, odpompowanie ścieków do
odbiornika lub zawrócenie ich przedoczyszcza|tie' a nagromadzonych osadów równiez przed
oczyszcza1nie,oczyszczenie skarp i dna zbiorników, reperacje uszkodzonych elementów,
l reperacje kanałów dopływowych i odpływowych, wykonanie nowych przy|<ryćkanałów
z prefabrykatów, w1mrianęzastawek lub ich likwidację,
r demontaz zbędnych odcinków kanałów,przewodów odprowadzających, studni'
! modernizacja pompowni zawracającej ściekize zbiornlków awaryjnych,
. likwidacja stawów stabilizacyjnych - zalesienie terenu,
. wykonanie pompowni, uzdatnienia i rozprowadzeria oczyszczonych ściekówna potrzeby
własne oczyszczalni j ako wody technologicznej.
c) Modernizacja gospodarki osadowej i linii biogazu - w ramach modernizacji gospodarki
osadowej i biogazu na terenie oczyszcza|ni projektuje się wymianę całościwyposazenia
technologicznego i instalacji zwtązanej z ciryjem fermentacji osadów i gospodarki biogazem,
za wyj ątkiem zbiomik a bto gazl:
t modemizacja budynku wielofunkcyjnego - w ramach modemizacji budynku wielofunkcyjnego
przewidziarto poprawę stanu techniczlego konstrukcji budynku i instalacji wewnętrznych,
wprowadzono zmiany w funkcjach technologicznych poszczególnych pomieszczert
otaz w w}posźLzeniutechnolo gicznym''
- hala wymienników ciepła I za9ęszczaniaosadu - ob. nr 7.3 bez zmiarl,
_ stacja mecharriczne3o zaEęszczania osadu nadmiernego - zainstalowanie stacji zagęszczaria
o wydajności godzinowej 30 m3/h * postaci zagęszczarki bębnowej w podziemiu na
poziomie 1,20 w pomieszczeniu 1.3 budynku wielofrrnkcf nego, w składktórej wejdą
następująceelementy:
ł stacjaprzygotowarria i dozowania polielektrolitu w postaci emulsji'
{ pompa śrubowapodająca osad nadmiemy ze zbiornika retencyjnego ob. nr 4l do
zbiornika wstępnej flokulacj i,
y' real<torflokulact'ny,
/ zagęszczarka bębnowa,
{ kosz magźVynowyosadu Zagęszczonego'
/ pompa śrubowa osadu zagęszczonego wtłaczająca osad do przewody tłocznego
osadu recyrkulowanego z WKF (za wyjątkiem wymiennika ciepła),
{ szafasterowniczadla całejinstalacjimechanicznegozaBęszczaniaosadunadmiemego,
. urządzenia pomiarowe:
_ przeptywomierze elektromagnetyczne DN 80 dla osadu niezagęszczone9o i DN 50 dla
o sadu zagęszczonego mechan iczlie,
_ pomiar stęzenia osadu w rurociągu osadu za1ęszczonego mechanicznie: czujnik
turbimax W CUS 41 w armaturze wysuwalnej CUA 457, z przetwornikiem liquisys
M CUM 253, zabudowany na króćcu kołnierzowym DN 50 PN 16,
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. magazynpolielektrolitu płynnego- w pomieszczeniu 1.7 budynku wielofunkcyjnego,
I stacjapomp cyrkulacyjnych osadu - dwa warianty eksploatacji:
I wariant zwtłaczałiemosadu cyrkulowanegopod zwierciadło osadów w komorze WKF,
_ II wariant zwtłaczarliem osadu nad mvierciadłoosadu w komorze WKF,
! stacja wymienników ciepła - wymiana istniejących 3 wymienników ciepła na 2 nowe

. X#l":1.*10","",a i wapnowania
osaduprzefermentowanego
ob. nr 1.5 - adaptacja
dotychczasowego pomieszczenia kotłowni do potrzeb odwadniania i wapnowania
o sadu przefermentowanego,
t stacjaodwadniania osadu:
_ wirówka dekantacfna,
stacja przygotowania i dozowania polielektro litu,
- pompa nadawy osadu,
- Macerator Seepex 25lI0U,
- przepĘwomierz elelctromagnetycznyDN 50,
_ szafa sterownicza dla wirówki w blokadzie ze sterowaniem dozowania roztworu
polielektrolitu,
- kompletne orurowanie z armaturą i przepływomierzem ilości nadawy w obrębie
pomieszczenia stacji odwadnianiaze stalikwasoodpornej lub tworzyw sztucznych,
r stacjawapnowania osadu odwodnionego:
:'.'
'
- zasobnik wapna o pojemnoś
ci 2I m3,
_ przenośnikślimakowywapna PS l20, L: 5,5 m, kąt nachylenia 10 stopni,
- mieszacz osadu z wapnem (2 silniki po 1,5 kW),
_ przenośnikślimakowyosadu odwodnionego do mieszacza PS 200, L: 3,5 m' kąt
nachylenia 28o,
_ przenośnikślimakowymieszaniny osadu i wapna PS 250, L: 6,0 m' kąt nachylenia
28o,w Ąrm 3,5 m z wylotem ogrzewanymelektrycznie (pod wiatą_ ob. nr 1.6),
_ szafa sterownicza przystosowana do automatycznej zblokowanej pracy z szafą
sterowniczą instalacji odwadniarria,
l wiata odbioru osadu ob. nr 1.4 - osad odwodniony iprzewapnowany odprowadzanybędzie
przenośnikiemślimakowymna przyczepę umieszczoną pod nowo projektowanąwiatą
o wymiarach w planie 5,7 *6,6 m,
r kotłownia ob. nr 1.4 - ciepło wytworzone w kotłach zuiywane będzie na pokrycie
technologicznych potrzeb cieplnych: podgrzewanie osadu w wymiennikach spiralnych
oraz wody w basenie zbiornika biogazu, jako dodatkowe żrodł'ociepła dla budynków
administracy'no-socj alnego i technicznych,
t warsztat i pomieszczenie tęchniczne,
r komora fermentacyjna WKF - zakres prac modernizacfnych:
_ demontaz 2 istniejących komór wKF wraz z klatką schodową i orurowaniem,
_ montuŻnowej komory wKF, wtazrmociągami osadowo _ gźVowymi,wodociągowymi,
kana\izacy1nymi, armaturą odcinającą utządzeniami pomiarowymi i urządzentami
b ezpieczenstwa, na istriej ącym fundamencie,
. zbiornik retencyjny osadu nadmiernego - przewidziano wykonanie zbiornika retencyjnego
osadu nadmiernego o pojemnościczyrrnej300 m3, pełniącegojednocześnierolę zbiornika
czerpnego dla pompy nadawy osadu do zagęszczat|<l,

. zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego - przewidziano wykonanie zbiornika
retencyjnego o pojemnościczynnej 300 m3, pełniącegojednocześnierolę zbiornika

/

czerpnego dla pompy nadawy osadu do wirówki,
. wiata składowania osadu, piasku i skratek - przewidziano wybudowanie 2 zadaszonych
wiat przeznaczonych do pryzmowania osadu po wapnowaniu w okresie ok. 3 miesięcy
oraz okreśowegoskładowaniapiasku i skratekw wydzielonyrrrboksie przed wywiezieniem na
składowisko odpadów,
. linia biogazu - w ramach modernizacji gospodarki gazowej na terenie oczyszczalni
projektuje się:
- zainstalowanie nowej instalacji do odbioru biogazu na kopule WKF ob. nr 42,
_ zainstalowanie nowych :ttr
ządzeń do oczy szczania bio gazu:
{ ftlftazwirowego ob. nr 51,
{ odsiarczalni w obiekcie nr 52,
-

zainsta|owanienowych vządzeńdo pomiaru biogazuw obiekcie nr 52,
_ zainstalowanie dmuchawy biogazu do podwyŻszania ciśnienia biogazu przed
kotłami w ob. nr 52,
_ zainstalowarrienowych arządzen do spalania biogazu:
r' pochodni biogazu ob. nr 54,
/ nowego kotłai nowego palirika gazowo-olejowegow kotle istniejącymob. nr 1.4,
_ wykonanie nowej sieci biogazu zę studniami odwadniaczy.
II. Warunki odprowadzalia ścieków dla zmodernizowanej o c zy szcza|ni:
1. W etapie I dla RLM : 47250 M - począwszy od dnia wpływu (ztoŻenia)w tut. Starostwie
pisemnego zawiadomienia o rczpoczęciu rozruchu technologicznego oczyszczalni l-go etapu
zaczynająobowiązywać warunki określonew pkt III ppkt 3 decyzji Starosty Rawskiego znak:
oS.IV.6223-2-||l2002 z drua 2002-12-30 zmienionej niniejszą decyzją.Z tym samym dniem
przestają obowiązywać warunki odprowadzania ścieków określonew pkt III ppkt 2 decyzjt
'

Starosty Rawskiego znak: oS.IV.6223-2-11'12002z dnia 2002^12-30zmienionej decyzjąznak:
OS.\1.6223-2-11/2002]04z dnia2004-06-30.
2. W etapie II dla RLM : 80633 M - począwszy od dnia wpływu (ztoŻeńa) w fut. Starostwie
pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu rozruchu technologicznego oczyszczalni II-go etapu
zaczynĄąobowią.zywać warunki określonew pkt III ppkt 4 decyzji Starosty Rawskiego znak:
os.tv.6223-2-11lf00f z drua 2002-tz-30 zmienionej niniejszą decyzją. Z tym samym dniem
przestają obowią7ywać warunki odprowadzania ścieków określonew pkt III ppkt 3 decyzji
StarostyRawskiego znak: oS.IV '6223-2-1|12002z dnia2002.12-30 zmienionej niniejsządecqją
III. Pozostałe warunki pozwolenia wodnoprawnego Starosty Rawskiego oS.IV.6223-2-1|12002
z dnia 2002-12-30 pozostawia się bez zmiart, za wyjątkiem obowiązku określonegow pkt IV
ppkt 10 tej dec1zji, który obzymuje nowe nastęujące brzmienie w etapie tr dla RLM : 80633 M, tj.:
,,Prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika oraz okresowych
badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika. Liczba
pobieranych średnich dobowych próbek ścieków dopĘwających i odpływających
z ocryszgzalni w prrypadku ściekówz oczyszcza|ni o RLM większej niż 50 000 M po 24 próbki
w ciągu roku'''
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Uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej wystąpiłz wnioskiem znak: L.dz.809/05 z dnta
10.03.2005r. (wniosek wptynąłdo tut. Starostwaw dniu 11 marca 2004 r.) w sprawie zmiarry warunków
pozwolenia wodnoprawnego Starosty Rawskiego znak: OS.IV.6223-2-11,12002
z dnia 2002-12-30
zmienionej decyzją znak: oS.rV.6223-2-IIl2002l04 z dnia 2004-06-30, obejmującegopobór wód
podziemnych z ujęć wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych oraz odprowadzanie
oczyszczonych - w komunalnej oczyszczalni miasta Rawa Mazowieclrn zlolrnlizowanejw Żydomicachdla
RLM : 46 667 M - ściękówkomunalnych w częścidoĘczącej ilości i składuodprowadzarrychścieków
komunalnych, zdeterminowarrejdalszą mod emtzacjąoczyszcza|ni.
Do swojego wniosku Wnioskodawca załączył.,,operatwodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych
ścieków komunalnych innych niż ścieki byowe istniejącym wylotem do rowu R-A z oczyszcza|ti
'w
komunalnejZYDOMICE'' wykonany w grudniu 2004 r, przęz P.P.w.,,EKoSA}f
Warszawie.
Biorąc pod uwagę obowiągująceod dnia 28.07.2004r. standardyemisyjne określonew załącznilolnr l do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie na|eŻyspetnić
przy wprowadzultu ścieków do wód lub do ziemi, orazw sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiskawodnego (Dz.U. Nr 168, poz' 1763),w tym przypadku są to standardyokreślone
w kolumnie od 15 000 M do 99 999 M (dla I i tr etapu rozbudowy), wniosek uznano za zasadny. Ze
względu na fakt, iż w aktualnym stanie prawnym, ściekitrafiające na oczyszaza|nię, a następnie
wprowadzane do wód, zaliczane są do ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe, oprócz
wskaźników wymienionych w kolumnie siódmej zał'ącznlkarrr 1 do ilw rozpotządzenia Ministra
Środowiska z dnia 8.07.2004 r., do rodzajów zanieczyszczeń podlegających norłnowaniu (wiersze
zL.p.1 + 5 w/w załączrnkanr1) dodanojeszcze wskaznik ztabeha'załącankarlr 3 tego roryorządzetia,
tj. pH (L.p. 2, wielkośćwymieniona w wiersn4 dotyczącym wszystkich rodzajów ścieków, o zakresie
6,5 _ 9,0 pH. WielkośÓ ta został'azaproponowana w przedłożonym operacie wodnoprawnym
(rozdział 13 str. 72 operatu wodnoprawnego). Propozycja ta jest zgodna z 5 4 ust. 2 w/w rozporządzerua
Ministra Środowiska z dria8'07 .2004 r. i zostałauwzględnionaw niniej szej decyzji.
W okresie 14 dni |icząc od dnia doręczenia zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania
()S.IV.6223-2-II/02-05 z dnia 2005-03-]7) oraz podaniu informacji o wszczęciu postępowaniado
publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w ań. 127 ust.6 Prawa wodnego, nie wpłynęłydo tut.
Starostwa iadęn wniosek lub jakiekolwiek inne ządanie w przedmiotowej sprawie. Tym nie mniej
na|eĘ jednak zwrociÓ uwagę na fakt' iz złzut oczyszczonych ścieków komunalnych innych niż ścieki
bytowe do rowu melioracyjnego R-A winien odbywac się na warunkach zgody udzielonej pruez C:minrą
Spółkę Wodnąw Rawie Mazowieckiej z dnia 2004-L0-07 (załącznlknr 4 w operacie wodnoprawnym).
Ztych względów orzeczonojak w sentencji.
od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem
Starosty Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
opłatę skarbowąza wydanie niniejszej decyzji zmieniającejwarunki jakościowepozwolenia wodnoprawnegostalosty Rawskiego znak:
os.N '6223-2-nno02z&ia2002.l2-30,w związku z wejściemw życienowych standardówd|a oczyszczonychściekówkomunalnychinnych niż ścieki
(tekt jednoliĘ:Dz.U. z
bytowe* stosowniedo art. 9 oraz częściIV ust' 23 i usl 42 załącznikado ustawyz dnia 9 września
2000r. o opłaciesl<arbowej
2004t"nr253,poz'2532;nn.Dz,U, z2005r. m 14,poz.t l5) _ w kwocie 95,- zł(słownie:
dziewięćdziesiątpięć złoĘch zero groszy)pobranow maczkach
jedert
opłatyskarboweji skasowanona wniosku.opłatęskarbowąod wnioskuw wysokości
5'00 zł(słownie:pięć złoĘchi 00/100)oraz 1,00zł(słownie:
złotychzero groszy)od dwóch załącmikówpobranow maczkachopłaĘskarboweji skasowanona wniosku.

zup.ST
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Zał'ączn1l<l:
- | egz. operatu wodnoprawnego z grudnia2004 r.
- 7 egz. wlpisu i wyrysu zplanu zagospodarowania przestrzennegoGminy Rawa Mazowiecka

otrz.vmują:
I. ZakJad

iK

kiego 70.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - InspektoratWarszawa,
00-182 Warszawa, ul. Dubois 9.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji iUrządzeń Wodnych wŁodzi
InspektoratTerenowy w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Jezowska 10.
4. okręg Polskiego ZwiązLol Wędkarskiego w Skierniewicach,
96- 100 Skierniewic e, ul. Brzozowa 4.
5. Burmistoz Miasta Rawa Mazowiecka,
96-f00 Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5.
6. wójt Gminy Rawa Mazowiecka,
96-f00 Rawa Mazowiecka ul. KonsĘrtucji 3 Maja 32.
7. Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej,
9 6-200 Rawa Mazowiecka, ul. KonsĘztucji 3 Maja 32.
8. SoĘs wsi Zydomice,
zam. Żydomice 8,96-fOO Rawa Mazowiecka.
9. SoĘs wsi Konopnica,
zam. Konopnica 38, 96-200 Rawa Mazowiecka.
10. A/a - f egz. + akta sprawy.

Do wiadomości:
1. Łódzki Urz'ąd Wojewódzki w Łodzi - Delegatwa w Skierniewicach,
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29.
2. Inspekcja ochrony Środowiska' Wojewódzki Inspektoratochrony
Srodowiska w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach,
96-100 Skierniewice, Al. Macieja Rataja 11.
3. Przedsiębiorstwo Proj ektowo-Wykonawcze,,EKo SAN''
0 1-65 l Warszawa, u!. Gwiażdzista 3 I l 69.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
96-200 Rawa Mazowiecka. ul. Łowicka 15.

l:,,

STARCISTA RAWSKI
-|

/

Rawa Mazowiecka. dnia 2004-06-30.

Plac Wolności
96' ?00 Rawa &lazowiecka

Znak: O5.N .6223-2-I t I2002I04

DECYZJA
Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z drlta 14 czerwca l9ó0 r. - Kodeks postęowarria
administracfnego(tekstjednolity:DzU.22000 r. nr 98, poz. L07I;zm.DzU.2200I r.rr 49,poz.
509; zm. Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984 i nr 169, poz. 1387; zm. Dz.U. z 2003 r. nr 130, poz.
1188 i nr 170, poz. I27|) w zw.ią7kuz $ 3 ust. I i 2 oraz $ 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporząl1zerua
Ministra Środowiska z druazg.tl.2002 r. w sprawie warunlaw, jakie naleĘ spełnićprzy wprowadzaniu
ścielaw do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego @z.U. w 212, poz. 1799) po rozpatzeniu wniosku ZakładuGospodarki Komunalnej w Rawie
Mazowieckiej z dnta 08.06.2004r. w sprawie zntarry warunków pozwolenia wodnoprawnegoznak:
OS.IV.6223-2_1|/2002z dnia 2002.t2.30 obejmującegopobór wód podziemnych z ujęć wód
podziemnych, odprowadzarriewód popłucznychoraz odprowadzanie oczyszczonych - w komunalnej
ocz-vszczalnimiasta Rawa Mazowieclrn zloknlizowanej w Zydomicach dla RLM : 46 667 M - ścieków
komunalnych (pkt III ppkt 2 poz-łlloleruawodnoprawnego) do rueki Rawki wylotem zlokalizowanym
w krn 56+700biegu rzeki Rawki w częścidoĘczącej składuodprowadzanych ściekówkomunalnych

o rz ekam
1. W pkt Itr ppkt 2 pozwolenia wodnoprawnegoStaroĘ Rawskiego znak: oS.Iv.6223-2-|112002 z
dnia 2002.12.30 następujący zapis:
,,w następującychilościach,staniei składzie:
Qs,.a. : 7000 m3ld
Q-r*.d.:9000 m3ih
:
Qmax.h.

450 m3/h

Odczlm - 6,5 - 9,0 pH
BZT1 - 15 mg Ozldm3i ponizej
CbZT-Cr - 100 mg Oz/dm3i ponizej

Zawiesina ogólna _ 30 mgldm3i ponizej
Ekstrakt eterowy *25 mg/dm3i ponizej
Azot ogólny - 30 mg N/dm3 i ponizej
Fosfor ogólny - 1,5 mg P/dm3i ponizej
wykreślió zastępującgo zapisemponizszym:
,,w następujących ilościach:
Qs..a. :7000 m3/d
Q-ax.d.:9000 m3/d
Qmax.h.: 450 m3/h
o maksymalnych stężeniach zaniecryszczeń nie wyżsrych niż:
Sszrs: 15 I Ozlm3
Scnzrc,:125 g O2lm3

.)

: 150 g/m3
Szawiesina.ogóIn"
Sazot.ogólny:15 g N/m3
: 2,0
Sfosfor.ogólny
E P l m3,,

2. W pkt IV ppkt 10 pozwolenia wodnoprawnegoStarostyRawskiego znak: OS.IV.6223-2-1112002
z dnia 2002.12.30 nastglujący zapis
do odbiomika oraz okresowych(min. dwa razy
,,ProwadzeniaĘestru ilościściekówodprowadzarrych
w miesiącu)badań laboratoryjnychściekówoczyszczonych na wylocie do odbiornika''
wykreślić zastępującgo zapisemponizsz1tn:
,,Prowadzenia rejestru ilościściekówodprowadzanych do odbiornika oraz okresowych
badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika. Liczba
pobieranych średnich dobowych próbek ścieków doplywających i odpływających
zoczyszcz,alniw prrypadku ściekówzoczyszczalni 15 000 M < RLM:46
667 M<49999NI
po 12 próbek w ciągu roku''.
3. Pozostałewarunki pozwolenia wodnoprawnegoStarosty RawskJego rlak: OS.IV.6223-2-I1lf002
z dnia2002.12.30 pozostawićbez zmian.

Uzasadnienie
ZakJad Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej wysĘlił z wnioskiem znak: L.dz.17Ll/04 z
dnia 8 czerwca 2004r' o zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego StarosĘ Rawskiego znak:
os.Iv.6223-2-1tl2002 z dnia 2002'12.30 obejmującegopobór wód podziemnych z ujęć wód
podziemnych, odprowadzaniewód popłucmychoraz odprowadzanie oczyszczonych - w komunalnej
oczyszczalni miasta Rawa Mazowiecka zlokalizowanej w Żydomicach dla RLM : 46 667 M - ścieków
komunalnych (pkt III ppkt 2 poz-woleniawodnoprawnego)do rzeki Rawki wylotem zlokalizowanym
w lan 56+700biegu rzeki Rawki w częścidotyczącej składuodprowadzanych ścieków komunalnych.
Do swojego wniosku Wnioskodawca załączył,wyniki analiz ścieków surowych i oczyszczonych
wykonywane w okresie styczeń 2003 : czerwiec 2004.
Biorąc pod uwagę obowią'zująceod dnia 01.01.2003r.standardyemisyjne określonew załącznikunr 1
do tozporządzenia Ministra Srodowiska z drua29.1I.2OO2t. w sprawie warunków,jakie należyspefuic
przy wprowadzaniu ściekówdo wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego @z.U. nr 2If, poz. 1799),w tym przypadku są to standardyokreślonew
kolumnie dla 15 000 M < RLM : 46 667 M < 99 999 M. wniosek uznano za zasadny. Zwrocić na|eiy
jednak uwagęna dwie kwestie:
1) Wskaznik ,,zawiesina ogólna'' określonow oczyszczonych ściekachkomunalnych na poziomie
150 g/m3.Poziom ten zdeterminowanyjest faktem odpływu ocryszczonych ściekówkomunalnych
do rzeki Rawki w km. 56+700 biegu rzeki Rawki ze stawów biologicznych (wymienionych w
ph III ppld I na str. 4 ponvolenia wodnoprawnegoznak: O5.1V.6223-2-11/2002z dnia 2002-12-30).
A w takim prąpadku parametr ten olaeślasię zgodnie z objasnieniem3) zał'ącznikanr 1 do rozp.
Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2OO2r.(Dz.U. nr 2|2, poz. 1799) na poziomie nie
prze|<raczającym150 mg/dm3 nieza|eżnieod wielkościoczyszcza|ni. Parametr ten określanyjest
w próbkach niefiltrowanych pobieranych z odpływu z wlw stawów biologicznych. Natomiast
oznaczenia BZT5, ChZTg,, azotu ogólnego i fosforu ogólnego na|eŻy wykonać z próbek
przefi ltrowanych (zap ewne ceIem wyeIiminowani a tn v. mi lcrofauny wody).

2) Dodatkowo znieniono brzmieńe pkt IV ppkt 10 pozwolenia wodnoprawnego Starosty Rawskiego
mak: oS.IV.6223-2-|Il2002 z dtia2002-|2-30. Wynika to wprost z $ 4 usl 1 pkt 3 w/w rcryoruądzeria Ministra Środowiska z drua 29.11.2002r..Ustawodawca w przepisie tym precyzyjnie
pobieranych średnichdobowych próbek ściekówdoptyrvającychi
sformułowałilośói częstotliwość
odpływającychz oczyszczalni ściekówkomunąlnycho RLM od 15 000 M do 49 999 M nie
przewidując w tym zakresie żndnejmożliwościodstępstwa na zasadzle uznania administracyjnego.
Nalezy jednak w tym miejscu zwróctć uwagę' iz Wnioskodawca w swoim wniosku znak..
z dnia 8 czerwca2}}4r. zobowiązałsię do przestrzegania pozostałychwarunków
wynikających z w/w rozporząMeriaMinistra Środowiskaz dtia29 listopada2})fr..
L.dz.|7LIlU

Nadmienić naleĘ, u załączonedo wniosku wyniki analiz ścieków swowych i oczyszczonych z okresu
styczeń2OO3+ czerw|ec2004r,potwierdzająprawidłowąpracęoczysz'cza]ti ściekóww Zydomicach.
W okresię 14 dni |icząc od dnia doręczenie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania
(05.II/.6223-2-9/2002/04z dnia 2004-05-31) oraz podaniu informacji o wszczęciu postpowarria do
publiczrej wiadomości w Ębie przewidzianym w art. 127 uŚ..6 Prawa wodnego, nie wpłynęĘ do tut.
Starostwa żadenwniosek lub jakiekolwiek inne żądaniew przedmiotowej sprawie.
Z tych względów orzęczonojak w sentencji.
od decyzji niniejszej słuzy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem
Starosty Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w terminie I4 dni od dnia doręczenia decyz1t.
opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji zmieniającej warunki jakościowe pozwolenia wodnoprawnego-'Starosty Rawskiego anak:
os.IV'ó223-2-1l Dffi2 z&ia2D2-12.30 w zwięku z wejściem w fycie nowych standardów d|a oczyszczanych ścieków komdnalnych _ s|osownie
art. 9 ordz częściIY ust. 23 pkt 2 i ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie slarbowej (Dz.U, nr 86, poz. 960, nrl. Dz.U. z
2001r.ntS,poz.43inró0,poz.610inr76,poz,811inr87,poz.954inr100'poz.1085inr|29,poz.LMl,zm.Dz.U.z2002t-nr71,poz.ó55inr
135,poz. 1l43 i nr 141,poz, 1178 i nr 216,poz. 1824; zm. Dz'U. z2003r. nr 7,poz.78J - w kwocie 95'- zł (słownie:dziewięćdziesiątpięć złoĘch
zero grosry) pobrano w nlaczka,ch opłaĘ skarbowej i skasowano na wniosku. opłatę skarbowa od wniosku w wysokości 5'00 zł (słownie: pięć
złotych i 00/l 00) oraz 0,50 zł (słownie: pięódziesiąt groszy) od załącmika pobrano w znaczkach opłaty skarbowej i skasowano na wniosku.
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ROLNICTWA I IZał.aczn1kj:
. 1 kpl. wyników ana|iz ścieków surowych i oczyszczonych odprowadzanych
z oczyszczalni w Zydomicach z okresu - sĘczen2003 + czerwiec 2004

otrz.vmują:
l. ZakładGospodarkiKomunalnej,
96-200Rawa Mazowiecka,ul. Słowackiego70.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - InspektoratWarszawa,
00-182 Warszawa, ul. Dubois 9.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji iUrządzeń Wodnych w Łodzi - Inspektorat Terenowy
lv Rawie Mazowieckiej,96-200 Rawa Mazowiecka' ul. Jeżowska 10.
4. Polski ZwiązekWędkarski Zarząd olcęgu Skiemiewice,
96-100 Skierniewice. ul. Brzozowa 4.
Verte
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otr4lmują - c.d.:
5. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka,
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5.
6. wójt Gminy Rawa Mazowiecka,
96-200 Rawa Mazowiecka ul. KonsĘrtucji 3 Ma1a 32.
7. SoĘs.wsi Zydomice
zam. Zydomice 8,96-200 Rawa Mazowiecka.
8. SoĘs wsi Konopnica,
zam. Konopnica 38, 96-200 Rawa Mazowiecka.
9. Na -2 egz. + akta sprawy.

Do wiądomości:
|.ŁódzkrUrząd Wojewódzki wŁodzi - Delegatura w Skiemiewicach,
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29.
2. lnspekcja ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat ochrony
Srodowiska w Łodzi - Delegatr:ra w SkiemiewicacĘ
96-100 Skiemiewice, Al. Macieja Rataja 11.
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
96-200 Rawa Mazow.iecka. ul. Łowicka 15.
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Rawa Mazowiecka, dnia 2008-05-16.

Znak: OS .IV .6223-2- 11I02 -08

DECYZJA
Na podstawie art. i04 i 155 ustawy z dniv 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego(tekst jednolity: Dz.U ' z dnta 17 listopada f000r. nr 98, poz. |071 z póżn.zm.)
w związku z art. lZf ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnta 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekstjedn. Dz.U.
z 2 0 0 5 t , n r 2 3 9 z p ó ź n . z r n . ) o r a z$ 3 , $ 4 u s t . 2 i $ 5 u s t . 1 , u s t . 2 p k t 3 i p k 14 ' u s t . 4 i u s t . 4
rozpotządzenia Ministra Środowiska z drua 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nalezy
spełnió przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zlemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego @z.U. Nr 137, poz. 984) po ro4atrzeniu vmiosku ZakJadu
Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowiect<lej z dnta 22.04.2008 r. w splawie zmiany warunków
pozwolenia wodnoprawnego anak: oS.IV.6223-2-11/2002z dria 2002.12.30obejmującegopobór wód
podziemnych z ujęć wód podziemnych, odprowadzanie wód popłucznych oraz odprowadzanie
oczyszczonych - w lłomunalnej oczyszczalni miasta Rawą Mazowiecka zloknlizow|anejw Zydomicach
dla kLM : 46 667 M - ścieków komunalnych, w części dotyczącej ilości i składu odprowadzanych
ściekówkomunalnych oraz wykonaniawządzenia wodnego Qrzebudowy istniejącego wylotu średnicy
l800 mm zloknlizowanego w hm. 0+93 rowu R-A uchodzącegodo rzeki Rawki w lql. 58+]30 biegu
rzeki), zdetenrrinowanych dalszą modenrizacją oczyszczalni, z.mignionego juŻ,decyzjami Starosty
Rawskiego znak: osJv.6223-2-1712002104 z dnia 30 czerwca 2004 I. araz ostatnią decyzją
Starosty Rawskiego O S.IV. 6223 -2-11/ 02-05 z dnia 2005-05- 10

o rz ekam
I. W pkt III pozwolenia wodnoplawlego

StarosĘ Rawskiego znak os.Il.6223-l-8l2003 z dnia
01.09.2003 r. dodanym pkt 3, pkt 4 i pkt 5 nadaó nowe następującebrzmienie oraz dodać
dodatkowy pkt 6:

3. odprowadzanie do rowu R-A przebudowanym wylotem średnicyl 800 mm zlokalizowanym
w hm. 0+93 biegu rowtl uchodzącego do rzeki Rawki w km. 58+130, dla potrzeb Rawskich
Wodociągów i Kanalizacji, Sp.z o.o., 96.200 Rawa Mazorviecka, ul. Słowackiego 70'
oczyszczonych ścieków komunalnych innych niz ścieki bytowe, w runodemizowanej
oczyszczaIni w etapie I przy RLM : 379|6 M w nastglujących ilościach:
Qs,.a. :3643 #/d
m3/d,
Qmax.a.:591,9
Qmax.h.: 665 m3lh
o stanie i stęzeniachzanięl7yszczęńnie wyższych niz:
a) w okresie normalnej eksploatacji oczyszcza7ni ścieków:
Odczyn - 6,5 -: 9,0 pH
max' Sg215nie wyzsze niż 15 go2lm3
max. S6521c,de wyŻsze rui 1z5 g o2lm3
max. S,u*.o*.
nie wyzsz3ntŻ35 g/m3
max. Spo*.: 15 g N/m'
max. Spor.:2r0 gPlm'

I
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b) w okresie rozruchu oczyszczalni ściekow i/lub w okresie awarii wządzeń istotnych dla
r ealizacji pozwo Ienia wo dnoprawnego :
Odczyn - 615-: 9,0 pH
max. Sg215nie wyzsze n1Ż23gO2lm3
max. Scurc.de wyŻszeniż 188 go2lm3
max. S-*.o'. nie wyżs-: nlz53 glm'
max. Spor.:23 gN/m'
max. Spor.:3r0 g P/m'
4. odprowadzanie do rowu -A przebudowanym wylotem średnicy0 800 mm zlokalizowanym
w hm. 0+93 biegu rowu uchodzącego do rzeki Rawki w km. 57+005, dla potrzeb Rawskich
Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.,96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70,
oczyszczonych ścieków komunalnych innych niz ścieki bytowe, w zmodemizowanej
oczyszczalni w etapie II dla RLM:
Qs,.a. :6983 m3/d

75833 M wnastępujących ilościach:

Qr*.a. :9295 mt/d,
: 830 m3lh
Qmax.h.

o stanie i stężeniachzar|7ecryszczeńtńe wyisrych rui:
a) w okresie normalnej eksploatacji oczyszcza|nt ścieków:
Odczyn - 6,5 :.9,0 pH
max. S3215nie wyższeniż 15 eozlfif
max. S6621c,de v,łyŻszerllŻ125go2lm3
max. S-*o* niewyiszenlŻ35 g/m3
max. Sp6r.: 15 g N/m3
:2r0 gPlm3
max. Spo*.
b) w okresie rozrucht oczyszczalni ścieków iilub w okresie awarii utządzen istotnych dla
realizacji pozrvolenia wodnoprawnego:
Odczrym- 6,5 -i 9,0 pH
max. Sgn5 nie wyższeruż'23 gozlrrt'
max. Scnzrc,de wyŻszeniż 188 go2lm3
max. S^..n.or.
nie wyzszetii53 g/m'
max. Spo*:23 gN/n:
max. Spo, :3r0 g P/m'
5. Zakres modernizacj i instalacj i (oczy szczalni) ścieków:
a) Modernizacja ciągu mechanicznego oczys zczania ścieków:
. hala krat mieszcząca kraty mechaniczrre, kratę ręczną separator piasku i próbopobierak,
obiekt przebudowany i modernizowany nr 1.1,
. halę dmuchaw mieszczącą dmuchawy do napowietrzenia ścieków w odtłuszczaczach
w celu ich odttuszczenia- obiekt modernizowany nr 1.2.,
r nowe piaskowniki poziome z pompownią pulpy piaskowej _ obiekty nowo budowane
projektowaneff 3.I, 3.2.,3.3,
. odtłuszczaczęw celu wyflotowaniattuszczy _ obiekty modernizowane nr 4,1. i 4.2,
. kanały dopływowe, obejściowe i odpływowe z komorami zasuw i komorą
pomiarową _ budowarrei modernizowane'
r komora rozdziału' - obiekt modernizowany nr 5,

3-
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osadniki wstępne - obiekty przebudow).vvanei modernizowane nr
6.1' i 6,2..
pompownia osadów _ obiek1modernizowanynr I'2..

l pompownia retencjonowanych ścieków
deszczowych _ obiekt nowo budowanv
projektowany ff 7.
. zbiomik dowożonych osadów tłuszczowych
- obiekt przebud'owany i modernizowany nr 8,
t kontener z|ewni i pompowni osadów
tłuszczowych _ obiekt nowo budowanv
projektowany nt 9,
. zbiornik i pompownia odcieków z wirówki _
obiekt mod.ernizowanynr 10.
. taca zlewni - obiekt nr 1l
. zlewnia ścieków dowozonych komunalnych obiekt nowo budowany projektowany nt t2
(adaptacja obcego proj ektu),
. zbiomik retencyjny dowożonychściekówkomurralnychobiekt nowo budowany_ obiekt nr 13,
. biofilt na układzie wenĘlacji dla hali filtów_
obiekt nowo budowany projektowany nt L4,
' pompownia wody technologicznej - obiekt
nowo budowany projektowany nr 33,
, uzdatnianie wody technologicznej _
instalacja projektowana w istniejącej pompowni
recyrkulatu obiekt m 2.I.
b) Mo dern izacjx części bio lo giczn ej oczy szczalni (zakt u alizow an a) :
o modemi zacja złoi zraszartych:
. wykonanie nowej instalacji pomp podających ścieki na zŁoŻa
z łęmontem kanafu
doprowadzającego ściekipo osadnikach wstgmycĘ
. wykonanie opomiarowania ścieków podawanych na złoŻa (pomiar
przepływu)) oraz
układu sterowanią
. wYmiana starego skorodowanego i nieszczelnego przewodu tłocmego
pompownia _ z}oin
DN3OO,
. wyln.iana pierścieni Raschig'a w I złożru
na wkłady z PCY, w pozostałych 2 zŁoiach
pozostawia się wymienione już wkłady zPCY typu PLASdek,
. wymiana całejinstalacji rurowej i wyposazenia w kolumnie centralnej
i złoŻach,
o fofIlollt lub wymianę na nowe Taszacz! obrotowych,
. reperacje konstrukcji zbiorników; kolumny centralnej i zł'óz
wg zakresu określonegona
budowię w trakcie realizacji,
. wykonanie nowych przybć kanałów odprowadzających ścieki
z poszczegó|nych złóŻ
jak równieŻrcperacje i przykrycia całegokanałuobejściowego,

. instalacj azastaułekna odprowadzeniach i odcięó,
. obudowa kolumny centralnej i zbiorników zł'ózpłytami (nowa elewacja),

o modernizacjakomór osadu czynnego (KoC):
. wymiana mieszadeł w komorach denitryfikacyjnych. Istriejące mieszadła
okazaĘ się
zawodne (łączrriedo wymiany 4 mieszadław komorze defosfatacji i denitryfikacji I i 2
mieszadław komorze deniĘfikacji II),
. wymiana mieszadeł w komorach denitryfikacyjnych. Isbriejące mieszadła
okazĄ się
zawodne (łączniedo wymiany 4 mieszadław komorze defosfatapji i denityfft acjil i 2
mieszadław komorze deniffikacji II),
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. modernizacja systemu sterowania pracą układu napowietrzanta (turbiny) dla
ograniczenia zvĘcia energii i intensyfikacji procesu nitryfikacji,
. modernizacja systemu zasilania elektrycznego uurządzen,
.

odprowadzenie piany (kozucha) z komór nitryfikacji poza układ z moŻIiwościągaszenia
wapnowania, zagęszczałia i podawania do WKF,

.

generaln a modemtzacj a o sadników wtómy ch łączrttez wymianą zgatfiacz!,

o instalacja odprowadzania piany;
. zainstalowanie w komorze zbiorczej (ob. Nr 30) pompy pozwalającej kierowaó
zgaszonąpianęz powrotem do komory osadników wtórnych lub do wKF, w zależności
od stwierdzonych w tym ścieku zatiecryszczeń; do wKF

piarra będzie kierowana

poprzez zbiornik osadów tŁuszczowych (ob. Nr 8) gdzie może być wapnowana
w za|eżności
od potrzeb za pomocązainstalowanego tam dozownikawapnazwotkow,
n osadniki wtórne:
. demontilż isnriejących zgatltaczy i montażuw to miejsce nowych kompletrych zgarrltacry
łącnie z nowym układem dopŁywowym z kierownicą strugi i dyfuzorem wypływowym w
kształcietuliparrą nowego układuodpływowego w forrnie kor:yt,z deflektorem, instalacji do
odprowadzenia częścipływającycĘ szczotką czys7-czącąbieznie, myjĘ koryt i instalacją
odmrażającąbiezrie,
. wymiany przewodów doprowadzających ściekido osadników z J35Qłrm na J500,
. wym.iana przewodów odprowadzającychosad J200 do pobliskich studzienek,
. zainstalowanie nowej szaff sterowticzej,
. wykonanie prac renowacyjnych zbiomika wIaz z nowąbieżniau
o dozowanie PD( _bęz złtrjart.
ETAPOWANIE:

w I etapie realizacji zostaną zrealizowane jedynie uwagi inwestora za.warte

w SIIW (bez ztóz zraszanych), łącznie z przebudową obu osadników wtórnych,. zmiany
polegające na zamianie komory denitryfikacyjnej II na komorę nitryfikacji i uruchomienie .
złóż zostaną zrealizowane w dwóch dalszych kolejnych etapach w ząleżnościod wyników
monitorowania oczysz czalni.
c) Modernizacja systemu odprowadzania ścieków:
o wykonanie nowego odcinka kolektora o800 na trasię kanał ptzy zbiornikach
awaryjnych (bioutleniania) _ wylot do rowu melioracyjnego ł.ącznie z komorą
pomiarowąKP2 (ob. Nr 35) i studniami)
n wykonanie nowego wylotu do rowu (ob. Nr 36) w miejscu obecnego, prowizoryczne5o,
a renowacja rowu melioracyjnego na odcinku od przepustu drogowego do jego wylotu do
rzeki Rawki z wyrównaniem spadków, zaberyieczeniem skarp i dna,
u renowacja isfiriejących kanałów prostokątnych na doprowadzeniach i odprowadzeniach do
zbiorników awaryjnych i stawów stabilizacyjnych z wymianą wszystkich zastawek,
remontu kanałów otwaĘch i wymiany ich pokryw,
a renowacja stawów (ob. Nr 34.I i34.2),
o renowacja dotychczasowego połączeniakolęktorem między stawami, koryt odprowadzających
i odcięcie odptywu do staregowylotu" z pozostawieniemtego wylotu; pozostawienie drenazy Q300
riłożonychwokoł stawów nazewnąazobwałowań z beąpośrednimodprowadzeniem do neki,

o oplóZnienie dawnych komór bioutleniania (ob.Nr
/

31.1 i

3I.2) ze ścieków,

odwodnienie i zagospodarowanie nagromadzonych osadów, reperacji skarp i dna i
wszystkich uszkodzonych elementów zbiorników
o zainstalowanie pompy do odprowadzatia ścieków oczyszczonych przed oczyszcza|nie,
Qlompownia ścieków zawracanych ob. Nr j2), sprawdzenie i ewenfualna wymiana
przewodów w zbiornikach i ew. przewodu tiocznego,
o wymiana stalowego przewodu tłocznegowinna być poprzedzonaprzępTowadzeniem próby
ciśnienia;w wypadku stwierdzenia rueszczelnościprzewód tłoczry winien być bemuzględnie
wymieniony na nowy zPE tlŁoiony na trasie przewodu usuniętego,
o wykonarrie prac zvnryanych z infrastrrrkturą energiąelektryczną, drogą ogtodzeniem,
n wyrównanie terenu w granicach ogrodzenia, usunięcie zbędnej roślinności,obsianie trawą.
d) Modernnacja systemu osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz pompowni ścieków:
a rozdzjał' układu recyrkulacji osadu od układu odbioru osadu nadmiernego poptzez
zaprojektowałne2 oddzielnych stacji pomp w ramach jednego pomieszczełriatechnologiczlego
pompowni recyrkulatu- ob.2.I,
o w1miana przewodów osadowych od osadników wtómych _ ob. 26.1 i 26,2 do komory
czerpnej pomp KCI oraz z pompowni osadu recyrkulowanego - ob. rr 2.I do koryta
ścieków oczyszczolych mechani cmie,
o w;rmiana przewodu tłocznego osadu nadmiernego od pompowni do sĘudnizasuw KZ-2
z odgaŁęzieniem do komory rozdziału,
o wybudowanie nowej komory pomiarowo _ regulacyjnej na rurociągach osadowych
z osadników wtómych, dla równomiernego odbioru osadu z2 osadnkówjednocześnie.
ETAPOWANIE:

cata instalacja osadu recyrhłlowanego i nadmiernego do zreąlizowana w I
etapie; instalacja pomp ściekówna złożai przewodu ttocznego może być zrealizowana przed
etapem docelowym po przekro czeniu wydajnośct 6 000m3/d.

gospodarki osadowej i linii biogazu - w rźrmachmodernizacji gospodarki
osadowej i biogazu na terenie ocryszczalni projektuje się wymianę całościwyposazenia
technologicznego i instalacji zvńryanej z ci4giem fermentacji osadów i gospodarki biogazem,
łącznie ze zbiornikiem biogazu; wymiana podyktowana jest złym stanem technicznym

e) Modernizacja

utządzeńorazoptymaLizacjąptocesówtechnologicznych:
o modemŁacja budynku wielof,mkclnego - w ramach modemizacji budynku wielofunkcyjnego
przewtdziano nie Ęlko poprawę stanu technicznego konstrukcji budynku i instalacji
wewnętrznych' wprowadzono zmiany w funkcjach technoiogicznych poszczególnych
pomieszczei oraz w wyposazeniu technologicznym:
- hala wymienników ciepła i zagęszczania osadu _ ob' rrr 1'3 bęz istotnych zmian;
przewiduje się wyłącznie lokalizację w tym budynku stacji zagęszczania osadu
nadmiernego,
_ stacja mechanicmego zagęszczania osadu nadmiemego - zainstalowanie stacji zagęszczatia
o wydajności godzinowej 30 m'/h * postaci zagęszczarl<lbębnowej w podziemiu na
poziomie _-2,20w pomieszczeniu 1.3 budynku wielofunkcyjnego, w skład której wejdą
następująceelementy:
ł stacjaprzygotowania i dozowania polielektrolitu w postaci emulsji,
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{ pompa śrubowapodająca osad nadmierny ze zbiornika retencyjnego ob. nr 41 do
zbiornika wstępnej fl okulacj i,
y' reaktor flokulacfny,
ł zagęszczarka bębnowa,
/ kosz magarynory osadu zagęszczonego,
{ pompa śrubowa osadu zagęszczonego wtaczająca osad do przewody tłocznego
osadu recyrkulowanego z WKF (za wyjątkiem wymierrrrika ciepła),
/ szafa sterownicza dla całejinstalacji mechaniczrego zagęszczałiaosadu nadmiernego,
/ ulrządzeniapomiarowe:
o przepływomierze elektromagnetycaLe DN 80 dla osadu tiezagęszczonego i DN
50 dla osadu zagęszczonegomechanicnie,
o pomiar stężenia osadu w rurociągu osadu zagęszczonego mechanicznie:
czujnik turbimax W CUS 41 w armaturze wysuwalnej CUA 45I, z
przetwornikiem liquisys M CUM 253, zabudowarry na króćcu kołnierzowym
DN 50 PN 16,
stacja pomp cyrkulacyjnych osadu - dwa warianty eksploatacji:
_ I wariant zwtłaczaruem osadu cyrkulowanego pod zwierciadło osadów w komorze WKF,
- iI wariant zwtł'aczałiem osadu nad zwierciadło osadu w komorze wKF,
stacja wymienników ciepła - wymiana istniejących 3 wymienników ciepła na 2 nowe
wymienniki,
stacja od.rvadniania i wapnowania osadu przefermentowanego ob. Łr 1.5 - adaptacja
dotychczasowego pomieszczenia kotłowni do potrzeb odwadniania i wapnowania
o sadu przefermentowanego,
stacja odwadniania osadu:
_ wirówka dekantacyjna - 2 sń,,o wydajności2: IO m3 kt,
_ pompa nadawy osadu śrubowasterowana falownikiem o wydajności 2 + IO m3/h,
_ macerator Seepex 25l10IJ - 2 sń. o wydajnoścido 10 m3/h,
_ przepływ omierz elektromagn eĘ czrty,
- stacja przygotowania i dozowania polielekfrolitu,
szafa sterownicza dla wirówki w blokadzie ze sterowaniem dozowania roztworu
polielektrolitu,
_ kompletne orurowanie z armaturą i przepływomierzem ilości nadawy w obrębie
pomieszczenia stacji odwadnianiaze stabkwasoodpornej lub tworzyw sztucznych,
- stacja wapnowania osadu odwodnionego:
/ zasobnik wapna o pojemności21 m3,
{ ptzenośnik ślimakowy wapną
{ mieszacz osadu z wapnem,
{ ptzenośnik ślimakowy osadu odwodnionego do mieszacza,
ł przenośnikślimakowymieszaniny osadu i wapna,
/ szafa sterownicza przystosowana do automatycznej zblokowanej pracy z szafą

sterowniczą instalacj i odwadniania,
o wiata odbioru osadu ob. nr 1.6 - osad odwodniony i przewapnowany odprowadzany będzie
przenośnikiem ślimakowym ruaprryczepę umieszczonąpod nowo projektowaną wiatą o
wymiarach w planie 5,7 * 6,6 m,
n kotłownia ob. nr l.4 _ ciepło wytworzone w kotłach nJżrywarLebędzie na pokrycie
technologicznychpotrzeb cieplnych: podgrzewanie osadu w wymiennikach spiralnych

oraz wody w basenie zbiornika biogazu, jako dodatkowe żródlto ciepła dla budynków
administracf no-socj alnego i technicznych,
B w ar sztat i pomieszc zetie techticzne,
tr komora fermentacfna WKF - zakres prac modemizacyjnych:
_ demont az 2 tstrttejącychkomór wKF wraz z klatką schodową i orurowaniem,
_ montaż nowej komory WKF, wTaz nrrociągami osadowo _ gazowymi, wodociągowymi,
kanaltzacyjnymi, armaturą odcinającą lrządzeniami pomiarowymi i urządzeniami
bezpieczeitstwa, na istniej ącym fundamencie,
zbiornik retencyjny osadu nadmiemego - przewidziano wykonanie zbiornika retencyjnego
osadu nadmiemego o pojemnościcz5mnej300 m3, pełniącegojednocześnierolę zbiornika
czerpnego dla pompy nadawy osadu do zagęszczatki,
zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego - przewidziato wykonanie zbiornika
retencyjnego o pojemnościcrynnej 300 m3, pełniącegojednocześniero1ę zbiornika
czerpnego dla pompy nadawy osadu do wirówki,
awaryjny plac składowaniaosadu _ otwarĘ utwardzony p1ac dla czasowego przechowywania
osadów; wykorzystywany czasowo, gdy w ciągu 1 kwartatu nie nastąpi odbiór osadów zwiaĘ
(okres zimowy); plac ten będzie mógł ponadto słuryó do przeralcania osadów w pryzrnach;
dla uniknięcia rozrrrywania osadów w czasie deszczów pryz]ny osadów na placu moŻna
przykrywać płachtami z folii na specjalnej konstrukcji stelazyi ptzez plac przebiegaÓ
będzie kanał odwadniający dla odprowadzenia wód deszczowych z o{prowadzeniem do
własnej katalizacji; wiata dla osadów jak i plac powstaną na miejscu istniejących,
a przewidzianych do likwidacji poletek osadowych,
laguny osadowę --o całkowitej pojemnościok. 44OOm3, obecnie napełnionemniej-więcej
w połowie; zakJada się ich całkowite opróżnienie Z Lagromadzonych osadów za pomocą
przewoźnej stacji; po opróżnieniu laguny zostaną w1nemontowane i pozostawione, będą
role awaryjnego magazynu osadów uwodnionych w wypadku awarii układu odwadniarria
osadów; pojemnośćlagun poz:sla|ana zrnagazynowanie uwodnionych osadów po WKF
ptzy max wydajnościptzez ok. 55 dni w I etapie i 32 dni docelowo,
linia biogazr - w ramach modernizacji gospodarki gazowej na terenie oczyszczalti
projekrujesię:
_ zńnstalowanie nowej instalacji do odbioru biogazu na kopule WKF ob, nr 42,
_ zainstalowanie nowych utządzen do oczy szczanta bio gazu:
{ fiItra żwirowego ob. nr 51,
{ odsiarczalni w obiekcie nr 52,
- zainstalowanie nowych vrządzei do pomiaru biogazu w obiękcie nt 52,
_ zainstalowanie dmuchawy biogazu do podwyŻszania ciśnienia biogazu przed
kotłamiwob.w52,
- zainstaiowanie nowych vzndzeń do spalania biogazu:
/ pochodnibiogazuob. nr 54,
/ nowego kotła i nowego palnika gazowo--olejowegow kotle istniejącym ob. nr 1.4,
- wykonanie nowej sieci biogazu ze studniami odwadniaczy,
_ zainstalowanie nowęgo suchego dwupłaszczowego zbiornika biogazu wTaz
z wyposazeniem.
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6. Przebudowę istniejącego wylotu typu brzegowego' z|okaLizowanego w północnej skarpie
rowu R-A w hm. 0+93 rowu P.-A uchodząceqo do rzeki Ray,,ki w lcrn' 58+130 biegu rzeki Rawki
o następującej charakterystyce technicznej :
. materiał_ rua betonowa,
l średnicawylotu_ Q 800 mm'

ruędnaterenuistniejącego_ 136,30m n.p.m.
. rzędna dna wylotu _ 134,57m n.p.m.

.

. tzędna dna rowu R.A istniejącego_ 134,56 m n.p.m.'
I tzędna dna rowu R-A projektowana _ 134,22 m n.p.m.'
. lokaiizacja _ północna skarparowu R-A, hm. 0+93,
r umocnienie wylotu -p$abetonowa

aixowa.

II. Warunki odprowadzarria ściekówdla zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczahi:
1. W etapie I dla RLM : 379t6 M - począwszy od dnia wpływu (zł'oienia) w tut. Starostwie
pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu rouuchu technologic7.IuęEooczyszczalni l-go etapu
zacrynająobowiąpywać

warunki określone w pkt III ppkt 3 decyzjl' StarosĘ Rawskiego znak:

os.'Iv.6223-2-11l2002 z drua 2002-12-30 zmienionej niniejszą decyĄą. Z tym samym dniem
przestają obowiązywaó warunki odprowadzania ścieków określonew pkt III ppkt 2 decyĄi
StarosĘ Rawskiego zraak:oS.IV.6223-2-1ll2002 z r1nia2002-12-30 zmienionej decyzją zrak:
oS.IV.6223-2-17l2002/o4 z dnla2004-06-30, a nastąlnie decyzjąznak: oS.Ęv-.6223-2-II/02-05
7 dnia2005-05-10.
2. w etapie II dla RLM : 75833 M - począwsTy od dnia wpływu (z}oŻerlta)w tut. Starostwie
pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu rouuchu technoiogicznego oczyszcza|ni tr-go etapu
zacrynająobowią.zywaÓ warunki określone w pkt III ppkt 4 decyzji Starosty Rawskiego znak..
os'W.6223-2-|1/2002 z drua 2002-72-30 zmienionej niniejszą decyzją. Z tym samym dniem
ptzestają obowią7ywać warunki odprowadzania ścieków określone w pkt III ppkt 3 decyzji
StarostyRawskiego znak OS.IV.6223-f-11l2002 z dria2002-I2-30 znienionej niniejsządecYĄą.
[II. Pozostałe warunki pozwolenia wodnoprav/nego Starosty Rawskiego oS.tV.6223-2-t1l2002
z dtia 2002-1'2-30 pozostawia się bez nlian, za wyjątkiem obowią7ku określonegow pkt IV
ppkt 10 tej decyĄi, który otzynuje nowe nastęujące brzrrrieniew etapie II dla RLM:75833

M, tj.:

,,Prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do odbiomika oraz okresowych badań
laboratoryjnych ścieków oczlszczo\ych na wylocie do odbiornika. Liczba pobieranych
średnich dobowych próbek ścieków odptywających z oczyszcz^lni w przypadku ścieków
z ocTyszgza|nio RLM większej niż 50 000 M po 24 próbki w ciągu roku'' (zgodnie z f 5 ust. 3
w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r, obowiązek pobierania próbek
doĘczy tylko ścteków o dpływaj ących).

Uzasadnienie
ZakJadGospodarkiKomunalnejw Rawie MazowieckiejwysĘlił z wnioskiemznak:L.dz.I025l08z dnia
22.04.2005r. (wniosek wpł'/nąłdo tut. Starostwaw dniu 25 kwienria 2004 r') w sprawie zriany
warunków pozwolenia wodnopra'wnegoStarosty Rawskiego znak.. os.tv.6223-2.11l2002 z dnta
2002-12-30zmienionej decyzjąznak: oS.IV.6223-2-I1l2002l04z dtia 2004-06.30,a następnie
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decyzjąznak..oS.rV.6223-2.11102-05z drlta2005-05-10,obejmującegopobór wód podziemnychz ujęć
wod podziemnycĘ odprowadzarie wod popfucznych oraz odprowadzarie oczyszczonych - w komunalnej
oczyszczalni miąsta Rawa Mazov,iecka zloknlizowanej w Zydomicach dla RLM : 46 667 M - ściekow
komunalnych

w części dotyczącej ilości i składu odprowadzanych ścieków komunalnych,
zdeterminowanej dalsząmodemizacjąoczyszczalnt oraz wykonania urządzentawodnego, tj. istrriejącego
wylotu typubrzegowego' zlokalizowanego w północnej skarpie rowu R-A w hm. 0+93 rowu R-A
uchodzącego do rzeki Rawki w lcrn.58+130 biegu rzeki Rav,ki.
Do swojego wniosku Wnioskodawca załączył.,,operatwodnoprawny na odprowadzanieocryszczonych
ścieków komunalnych innych niŻ ścieki byowe istniejącym wylotem do rowu R-A z oczyszczaW
komunalnej ZYDOMICE" wykonany w kwietniu 2008 r., wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania ptzesttzemego Gminy Rawa Mazowiecka wydany przy piśmieWójta Gminy Rawa
Mazowiecka znak: P.P.7328l5412008 z dnia 2008-03-i7 otaz decyzję o środowi'ftlylych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kąnalizacji
sanitarnej i modernizącji oczyszczalni ścieków w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I', położonych na terenie Miasta Rav,ą
Mazowiecka oraz na terenie Gminy Rawa Mazowiecka obręb Konopnica znak: oŚ,lezątą-5i2008
z dnia 25 kwietnia 2008 r' Ta ostatnia decyĄa wyrnaganajest na etapie przed wydaniem pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie wz+dzenia wodnego (w tym przypadku przebudowę wylotu) na
podstawie BIt. 46 ust. 4 pkt 4 Prawa ochrony środowiska,bowiem włączonew ciąg technologicznego
ocryszczania ścieków stawy stabiiizacyjne (z wymianą wszystkich ząstawek, remontu kanąłów
otwartych i wymiany ich pokryw) znalazły się w potencjalnym obszarze Nafura 2000 o kodzie
PLH100015
16 kwietnia}}}

który w oparciu o przepis art. 33 ust. 2 ustawy z dnta
r. o ochronie przyrody'naleĘ traktowaó tak samo jak obszar istriejący'

DOLINA

RAWKI,

Biorąc pod uwagę obowią.zując"6d rlnia 3I.07.2006 r. standardyemisyjne określonew załączrrikurrr 1 do
rozpotz+r7zeniaMinistra Środowiska z dnla 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie na|eży
speŁriÓ przy wprowadząniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnle
szkodliwych dla środowiska wodnego @z.U. NI 137, poz. 984), w Vm przypadku są to standardy
określonew kolumnie od 15 000 M do 99 999 M (dla I i II etapu rozbudowy), wniosek uznano za
zasadny. Ze względu na fakt, iz w aktualnym stanie plawnym' ściekitrafiające na oczyszczalnię,
a nastąnie wprowadzane do wód, zaliczane są do ścieków komunalnych innych niz ścieki bytowe,
oprócz wskazników wymienionych w kolumnie siódmej załącznlka nr 1 do w/w rozporządzenia
Ministra Środowiska z dtia 24,07.2006 r., d'o rodzajów zanneczyszczeńpodlegających normowaniu
(wiersze zL.p. 1 -:5 wlw załącntka nr 1) dodano jeszczewskazrrik ztabęhn'zatącmkanr 3 tego
rozporządzentą tj. pH (L.p. 2, wielkośćwymienionaw wierszu, dotyczącymwszystkichrodzajów ścieków,
o ząJq"esie6,5 + 9,0 pĄ. Wielkoścta zostałazaproponowanaw przedłozon}.rnoperacie wodnoprawnym
(rozdńał' i3 sfo. 85 operatuwodnoprawnego).Proporycjatajest zgodna z $ 4 ust. 2 wlw rozporządzerua
Ministra Środowiska z ónia24.O7.2OO4r. i zostałauwzględnionaw niniejszej decyzji.
Nalezy zwrocic uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię. otoz wniosek o wydanie pozwolenia
wodnopravzrregoz}oĘt.w dniu 25 kwietria 2008 r. Z'*Jad GospodarkiKomuralnej w Rawie Mazowieckiej'
ktory uiścił takŻe opłatę skarbową w dniu 25,04.2008 t. za wydanle niniejszej decyzji. Jak wynika
zprzedł.oźtonego
w dniu 15 maja 2008 r. odpisu aktualnego z KRS numel KRS 0000304455 stan na
dzien 30.04.2008 r. godz. 1307,w wyniku dokonanego przekształcenia zmieniona zostaŁaforma
organizacyjno-prawna strony wnioskującej, a w miejsce Zakł'aduGospodarki Komunalnej w Rawie
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Mazowieckiej zmocy prawa wsĘlila społka,,RawskieWodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.96-200 Rawa
Mazowiecka ul. Słowackiego 70,,. Stąd tez w oparciu o przepis art. 553 $ 2 i art. 555 ustawy
z drua l5 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z poźn.zm)
Społka przeksńałcona (a uwzględniając art' 555 Ksh _ takżeSpółka powstała) pozostaje podmiotem
w szczegóhrościzezwoleń, koncesji oruz tl,g, które zostały prry7rlarre spółce przed jej przeksnatceniem
Qlowstaniem).Nalezy prry Ęmpodkreślió, iŻ w takim przypadku (zrnianypodmiotowej, a nie przedmiotowe)
nie stosuje się przepisu art. 190 ustawy zdtia27.04.200I r. Prawo ochrony środowiska(tekstjednolity
Dz.U. z2008 r. nr 25, poz. 150).Uwzględniając powyzsze, podmiotem udzielenia pozwolenia sąna tzlen
wydania niniejszej decyji ,'trLawskieWodociągi i Kanalizacja' Sp. z o.o.96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 70, co zna|azłoswoje odzwierciedlenie w pkt I ppkt 3 i ppkt 4 niniejszej decyzji.
Analogicme stanowisko w podobnej sprawie zajęłoMinisterstwo Środowiska w wyjaśnieniachdo przepisów
znak: DooŚoa-3 1l4321l07ds z dnia 18.06.2007r., dostępnych na stronie intemetowej Ministerstwa.
W okresie od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania zainteresowanym stronom
(znak: OS.IV.6223-]-1I/02-08 z dnia 2008-04-30) oraz podaniu informacji o wszczęciu postępowania
do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 127 ast.6 Prawa wodnego, nie wpłynęły
do tut. Starostwa żadenwniosek lub jakiekolwiek inne ządanie w przedmiotowej sprawie.
Z Ęch względów orzeczono jak w sentencji.
od decyzji niniejszej słuiy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem
Starosty Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
pozwoleniawodnoprawn.goba'o.ty Rawskiegomak:
opłatęskarbowąza wydanieniniejszejdecyzji zmieniającejwarunkijakościowe
(wykonanieurządzeń wodnych)w łącznejwysokości
oS.IV.6223-2-1lD002 z dria 2002-12-30z rozszsrzeniemzakresu działalności
325,50zł wpłaconodo kasy StarostwaPowiatowegow Rawie Mazowieckiej: (poluitowanie wptaĘ nr 58]I1]] z dnia 25.04.2008r,
znajdujesięwaktachsprawy).Podstawaprawna:arl.4otazcz.IIIust.24,ust.45iust.46pkt1ipkt2ustawyzónia
16 listopada2006 r. o opłacieskarbowej(Dz.U. z2006 r. nr 225'poz. 1635zpóźn.an.).

z up.5 I

TV

ffit.#i#.''ffJŁ'.$ł,nł
otrąvmują:
1. Rawskie.Wodociągi i Kanalizacja, Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,ZarządZ|ęwni WisĘ Mazowieckiej w Warszawie,
03 -194 Warszawą u|. Zaruecze 13 b.
3. WojewódzkiZarz,ądMelioracji iTJrz'ądzeńWodnych w Łodzi InspektoratTerenowy w Rawie Mazowieckiej,
96-200 RawaMazowiecką ul. Jeżowska10.
4. okręg Polskiego Związkl,:'Wędkarskiego w Skiemiewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Brzozowa 4.
5. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka,96-200 Rawa Mazowiecką Plac Piłsudskiego 5.
6. wójt Gminy Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Konsbrtucji 3 Maja 3f '
7. Gminna SpółkaWodnawRawieMazowieckiej'96-200
8. Na-Z egz. * akta sprawy.

RawaMazowiecka, ul. Konstytucji3Maja3Z.

Do wiadomości:
1. Łódzki Urząd Wojewódzkiw Łodzi - Delegaturaw Skierniewicach,
96.100Skierniewice,ul. Jagiellońska29.
2. lnspekcjaochrony Środowiska, Wojewódzki InspektoratOchrony Środowiska
w Łodzi - Delegafuraw Skierniewicach,96-100Skierniewice'A1.MaciejaRaĘa 11.
3. PaństwowyPowiatowy lnspektorSanitarny,96-200Rawa Mazowiecka,ul. Łowicka 15.

