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Wójt Gminy Kodrąb 

ul. Niepodległości 7 

97-512 Kodrąb 

 

GPI.6220.9.2021                                                                            Kodrąb, dn. 27.08.2021 r.  

                 

POSTANOWIENIE 

 Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Wójt Gminy Kodrąb 

 

postanawia 

 

z urzędu sprostować decyzję Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.6.2021 z dnia  

09.07.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych  

z utworów kredowych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. nr 270, gmina Kodrąb, powiat 

radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 35m3/h 

w następujący sposób: 

 - w uzasadnieniu tej decyzji, na str. 6 wiersz 14-43 zapis  

„W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki 

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się  

w granicach JCWPd o kodzie: 

- PLGW600083, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz słabym 

stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest zagrożona ze względu na intensywny pobór wód podziemnych 

związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców), procesy ascenzji 

wód zasolonych. Brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze 

względów gospodarczych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, 

obejmujące sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód. Z uwagi jednak na czas 

niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły 

wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. JCWPd przeznaczona 

jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej 

Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Widawka do Kręcicy o kodzie 

PLRW600016182139. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona 

monitorowana i jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.  

Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu  

na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania 

podstawowe obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas 

niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły 

wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027; 

- PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. 

Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest 

niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 
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w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana iwestycja zlokalizowana będzie w regionie 

wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Mękwa  

o kodzie PLRW600017181529. JCWP posiada status naturalnej części wód o dobrym stanie. 

Jest ona monitorowana i jest określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych.” 

zastępuje się zapisem 

„W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według 

charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane 

przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która 

charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona 

monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. 

JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie 

wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Mękwa  

o kodzie PLRW600017181529. JCWP posiada status naturalnej części wód o dobrym 

stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako niezagrożona nieosiągnięciem 

celów środowiskowych”. 

 

Pozostałe zapisy ww. decyzji pozostają bez zmian. 

 

UZASADNIENIE 

 Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

znak: GPI.6220.6.2021 z dnia 09.07.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb orzekł realizację i stwierdził 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych  

z utworów kredowych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. nr 270, gmina Kodrąb, powiat 

radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 35m3/h. 

 W dniu 23.08.2021 r. do Urzędu Gminy Kodrąb wpłynęło pismo Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu znak: 

PO.ZZŚ.5.435.308.2.2021.KOg z dnia 20.08.2021 r. w sprawie sprostowania w opinii z dnia 

29 czerwca 2021 r. znak: PO.ZZŚ.5.435.308.2021.KOg zapisu: 

„W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki 

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się  

w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem 

ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja 

zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP) Mękwa o kodzie PLRW600017181529. JCWP posiada status 

naturalnej części wód o dobrym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako 

niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych”, gdyż w treści ww. opinii popełniono 

omyłkę pisarską, poprzez błędne wskazanie, że planowane przedsięwzięcie znajduje się  
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w granicach JCWPd o kodzie PLGW600083 oraz w zlewni Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP) Widawka do Kręcicy o kodzie PLRW600016182139. 

 Ponadto, tut. organ dokonał sprostowania własnej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu 

ww. decyzji na str. 6 w wierszu 42 słowo „monitorowana” zastępuje się na 

„niemonitorowana”. Sprostowany zapis po dokonanej poprawie został uwzględniony  

w zapisie zastępującym dotychczasową część uzasadnienia. 

 Biorąc pod uwagę pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Sieradzu znak: PO.ZZŚ.5.435.308.2.2021.KOg z dnia 20.08.2021 r. Wójt Gminy 

Kodrąb sprostował ww. zapis w swojej decyzji. 

 

 

 

Pouczenie 

 

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb                         

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

 

 

Z up. WÓJTA 

                                                                                       mgr Lidia Sznelińska 
SEKRETARZ GMINY  

 

 

 

Otrzymują: 

1.    Pan Kamil Nowicki 

       zam. Dmenin 41 

       97-512 Kodrąb  

2.    Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa 

3.    a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu   


