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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w nawiązaniu do art. 401 ust. 3,4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2020 r., 
zaktualizowanym w dniu 30 października 2020 r., Pana Piotra Kowalczyka przedstawiciela Enerko Energy sp. 
z o.o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce, działającego w imieniu Miasta Maków Mazowiecki, w sprawie 
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie w dniu 26 lutego 2021 r., wydał decyzję nr 
62/2021, tj. pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzeń wodnych, polegającą na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: jazu polegające na częściowej rozbiórce istniejącego jazu oraz kładki 

nad jazem i budowie jazu powłokowego w km 24+100 rzeki Orzyc i kładki nad ww. jazem o szerokości 
2,5 m, na działce nr ew. 140/1,140/2 obr. 0001 Maków Mazowiecki, budynku małej elektrowni wodnej 
(MEW) wyposażonego w dwie turbiny, zastawki płuczącej przy lewym brzegu rzeki, szczelinowej 
przepławki dla ryb w km 24+100 rzeki Orzyc na lewym brzegu rzeki, na działce nr ew. 140/1,1460,1462, 
1463 obręb nr 0001 Maków Mazowiecki, nadbudowę i umocnienie skarp rzeki Orzyc, na stanowisku 
dolnym i górnym jazu, rozbudowę i nadbudowę istniejącej grobli ziemnej stanowiącej prawy brzeg rzeki 
Orzyc oraz grobli wzdłuż lewego brzegu rzeki na odcinku od jazu powłokowego w km 24+100 rzeki Orzyc 
do okolicy drogi krajowej nr 60 wraz z elementami towarzyszącymi, utwardzenie korony grobli, na dz. nr 
ew. 140/1, 1460, 1462, 1032/3, 1037, 1045, 1304 obręb 0001 Maków Mazowiecki, ułożenie drenażu 
o średnicy 200 mm na prawym brzegu rzeki Orzyc na długości 135 m wraz z elementami towarzyszącymi, 
który odprowadza wody na stanowisko dolne jazu powłokowego za pomocą ww. rurociągu do koryta 
rzeki Orzyc, na dz. nr ew. 140/1,1310,1304,1309,1303/5,1054/4,1054/3,1054/1 obręb 0001 Maków 
Mazowiecki,

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów 
mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, tj.: rozbiórkę 
i wykonanie nowego przewodu kanalizacji sanitarnej biegnącego w świetle jazu na stanowisku dolnym 
obiektu, rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przewodu wodociągowego pod pokładem kładki 
drewnianej, ułożenie przewodów energetycznych i teletechnicznych w rurach osłonowych pod 
płytą kładki drewnianej nad jazem, wykonanie kładki nad jazem, na działce nr ew. 1304, 140/1, 1462 
obręb 0001 Maków Mazowiecki,

3. szczególne korzystanie z wód, obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania przepławki dla ryb 
na lewym brzegu rzeki Orzyc na dz. nr ew. 140/1,1463,1462,1460, obręb 0001 Maków Mazowiecki,

4. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią poprzez: 
budowę budynku małej elektrowni wodnej (MEW) wyposażonego w dwie turbiny o mocy ok. 55 kW 
każda oraz przepławki dla ryb na lewym brzegu rzeki Orzyc na działce nr ew. 140/1 1460, 1462, 1463 
obręb 0001 Maków Mazowiecki, wykonanie infrastruktury towarzyszącej jazu, tj. placu postojowego 
na 20 miejsc dla samochodów osobowych o utwardzonej powierzchni na prawym brzegu rzeki Orzyc, 
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na działce nr ew. 1309 obręb 0001 Maków Mazowiecki, ułożenie drenażu z rur drenarskich na prawym 
brzegu rzeki Orzyc na odcinku o długości 135 m wraz z elementami towarzyszącymi, na działce nr ew. 
140/1, 1310, 1304, 1309, 1303/5, 1054/4, 1054/3, 1054/1 obręb 0001 Maków Mazowiecki, budowę 
infrastruktury towarzyszącej tj. oświetlenia, zejść i obiektów małej architektury na odcinku od jazu 
powłokowego w km 24+100 rzeki do drogi krajowej nr 60 w Makowie Mazowieckim,

5. usługi wodne polegające na: poborze wód powierzchniowych rzeki Orzyc dla elektrowni wodnej oraz 
korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej w km 24+100 rzeki Orzyc, za pomocą 
dwóch turbin mocy ok. 55 kW każda, poprzez pobór zwrotny wody dla elektrowni wyposażonej w dwa 
hydrozespoły typu Kaplan'a pracujące w trybie automatycznym, piętrzeniu wód rzeki Orzyc jazem 
powłokowym do rzędnej 93,51 m n.p.m. o wysokości piętrzenia 1,93 m, odprowadzanie do rzeki Orzyc 
wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, polegające 
na zebraniu wód przesiękowych od koryta rzeki Orzyc powyżej jazu i odprowadzenie wód na stanowisko 
dolne jazu na działce nr ew. 140/1, 1310, 1304, 1309, 1303/5, 1054/4, 1054/3, 1054/1 obręb 0001 
Maków Mazowiecki,

w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu 
piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc w Makowie Mazowieckim".

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty podania do publicznej 
wiadomości niniejszego zawiadomienia zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zarządzie Zlewni w Dębem 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Wileńska 51a, w Dziale Zgód 
Wodnoprawnych, pok. 109 w godz. 800- 15.°°, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny 
udostępnienia akt sprawy.

Zgodnie z art. ISzzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej 
wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej 
może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta 
sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, 
o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (7 dni)
Po upływie terminu uwidocznienia obwieszczenia należy 
niezwłocznie odesłać na adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock

Zup. DYREKTORA 
Zarząd Zlewni Dębem

Robert Anglfelski 
GfównyłSpecjalłsta 

Działu Zgód Wodnoprawnych

Wywieszono dnia
Zdjęto dnia...........

Pieczęć urzędu
Pieczęć i podpis pracownika odpowiedzialnego ża uwidocznienie
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