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Pan Krzysztof Sankiewicz 

Radny Powiatu Grodziskiego 

W odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą stawu w Parku Miejskim 

w Podkowie Leśnej uprzejmie wyjaśniam co następuje: 

1. Wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2016 r inwestor wystąpił do Starosty 

Grodziskiego o pozwolenie na przebudowę zbiornika wodnego na rowie 

melioracyjnym RS -11 na terenie działki nr eW.2 obręb 07 w Podkowie Leśnej . 

Do wniosku dołączono: 

- decyzję nr 1192/2010 z dnia 05.11.2010 r. znak WN.4161-1/72/2010 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

- decyzję nr 02/2010 z dnia 07.10.2010 r. znak: GMil 7624/25/2010 Burmistrza 

Miasta Podkowa Leśna ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, 

- decyzję nr 105/10 z dnia 01.12.2010 r. znak: WOŚ.6222-203/1/10 Starosty 

Grodziskiego - pozwolenie wodnoprawne. 

Decyzją nr 1513/16 z dnia 15.11.2016 r. WAB.6740.1209.2016 Starosta Grodziski 

wydał pozwolenie na przebudowę zbiornika wodnego na rowie melioracyjnym 

RS- 11 na terenie działki nr ew. 2 obręb 07 w Podkowie Leśnej. 

Zatwierdzony w/w decyzją projekt budowlany jest jedyną dokumentacją, będącą 

do chwili obecnej przedmiotem rozpatrzenia przez Wydział Architektoniczno -

Budowlany Starostwa Grodziskiego. Tutejszy organ nie wydał innych decyzji 

dotyczących przebudowy zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie 

Leśnej. 

Nie mamy wiedzy na temat zmiany koncepcji przebudowy stawu w oparciu o cyt. 

"zastępczą dokumentację projektową", o której mowa w wystąpieniu 

mieszkańców. 



" 

2. Do dnia 31.12.2017r. Starosta Grodziski wydał następujące decyzje 

wodnoprawne dotyczące przedmiotowego terenu: decyzję nr 105/10 z dnia 

01.12.2010 r. znak WOŚ.6222-203/1/10, na przebudowę zbiornika wodnego 

zlokalizowanego na rowie melioracyjnym RS- 11 w km 6+220 - 6 + 270 na terenie 

działki nr eW.2 obr.07 w m. Podkowa Leśna wraz z budowlami towarzyszącymi, 

decyzję nr 53/13 z dnia 13.06.2013 r. znak WOŚ.6341.62.2013, na przebudowę 

urządzenia wodnego, polegającego na przebudowie rowu melioracyjnego RS-

11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej w m. Podkowa Leśna, 

oraz decyzję nr 128/14 z dnia 21.11.2014 r. znak WOŚ.6341.145.2014, na 

wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego RS-11/19 na odcinku 

ul. Myśliwskiej do ujścia rowu melioracyjnego RS-11/18 w m. Podkowa Leśna. 

Na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne, 

kontrolę realizacji wydanych pozwoleń wodnoprawnych, mógł dokonywać tylko 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przy pomocy dyrektora 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

Kontrola dotycząca wykonania pozwolenia wodnoprawnego wydanego 

decyzją nr 105/10 z dnia 01.12.2010 r., znak WOŚ.6222-203/1/10, została 

przeprowadzona w dniu 11.10.2016 r przez Dyrektora Regionalnego Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie znajduje się dokumentacja dotycząca tej 

kontroli (obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). 

Od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r Prawo 

wodne, (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz 1566 ze zm.) nadzór na gospodarką wodną, 

sprawuje nowopowołana instytucja pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie z siedzibą w Warszawie. Dla terenu Powiatu Grodziskiego 

odpowiednią strukturą w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych 

i przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, jest PGW WP Zarząd Zlewni w 

Łowiczu, do którego należy kierować ewentualne wnioski z zakresu nadzoru i 

gospodarowania wodami. 

3. Niezależnie od powyższego treść interpelacji przekazuję do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego celem służbowego wykorzystania. 
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Marek Wieżbicld ; 


