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PO.ZUZ.2.4210.22.2020.SR 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania: „Budowa obwodnicy 

Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” na:  

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych:  

1.1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Prosna obiektu mostowego, 

1.2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wyderki obiektu mostowego,  

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny nowych obiektów 

budowlanych: 

- Przebudowa rowów melioracyjnych polegająca na wykonaniu nowych odcinków – R-286, R-291_1, 

RBN1, RBN2 oraz odcinkowej likwidacji rowów melioracyjnych - R-286, R-293, RBN1, RBN2, RBN3, 

- Wykonanie urządzeń wodnych – przepustów – P-5.1; P-5.2; P-4.2, 

- Likwidacja istniejących urządzeń wodnych – przepustów – P-8-likw; P-9-likw P-10-likw; P-11-likw, 

- Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektu mostowego nad 

rzeką Prosna, 

- Budowa kanału technologicznego wraz z uzbrojeniem, 

- Budowa i likwidacja odcinka zbieracza drenarskiego, 

- Odcinkowe umocnienie brzegów i dna rzeki Prosna, 

3. Wykonanie urządzeń wodnych: 

3.1. likwidacja wszystkich elementów sieci drenarskiej znajdujących się w zakresie projektowanego pasa 

drogowego tj. odcinków sączków i zbieraczy prowadzących od pasa drogowego w kierunku 

odbiorników, które zostaną przerwane i zaślepione na granicy pasa drogowego, w sposób 

umożliwiający ich dalsze funkcjonowanie (likwidacja istniejących zbieraczy i saczków zlokalizowanych 

pod projektowanymi drogami i kolidującymi z projektowaną infrastrukturą w zakresie pasa 

drogowego), 

3.2. przebudowa sieci drenarskiej prowadzącej wody w kierunku pasa drogowego, polegająca na 

wykonaniu nowych odcinków sieci drenarskiej (od A do AF – 30 odcinków) wraz z uzbrojeniem  

i wykonaniem wylotów: Wyl1; Wyl2; Wyl3; Wyl4; Wyl5; Wyl6; Wyl7; Wyl8; Wyl9 oraz studni 

drenarskich,  

3.3. przebudowa rowu R-323 w km 0+879 - 0+959 wraz z wykonaniem przepustów P-01 i P-01A, 

3.4. przebudowa rowu R-331 w km 1+387 - 1+496 wraz z wykonaniem przepustu P-2.1 oraz przebudową 

rowu RBN5, 

3.5. przebudowa rowu R-297 w km 1+841 - 1+846 wraz z wykonaniem przepustu P-02 oraz przebudową 

rowu RBN6, 

3.6. przebudowa rowu R-293_1 w km 2+915 - 3+059 wraz z wykonaniem przepustu P-3.1, 

3.7. przebudowa rowu R-293_2 w km 3+259 - 3+835 wraz z wykonaniem przepustów P-4.1, P-4.2, P-4.3, 

P-4.4 oraz likwidacją przepustu P-13-likw oraz przebudową rowów RBN1, RBN2 i RBN3, 
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3.8. przebudowa rowu R-286 w km 3+499 - 3+ 831 wraz z wykonaniem przepustów P-5.1, P-5.2 oraz 

likwidacją przepustu P-10-likw, 

3.9. przebudowa rowu R-Wb_1_1 w km 6+811 - 6+914 wraz z wykonaniem przepustu P-05, 

3.10. przebudowa rowu R-Wb_1_2 w km 7+965 - 7+982 wraz z wykonaniem przepustu P-06, 

3.11. przebudowa rowu R-Wb-2a w km 9+940 - 9+993 wraz z wykonaniem przepustów P-7.1, P-7.2 oraz 

likwidacją przepustu P-12-likw, 

3.12. przebudowa rowu R-Oż-5l w km 12+081 - 12+121 wraz z wykonaniem przepustów P-8.1, P-08,  

3.13. likwidacja rowu R-323 w km 0+883 - 0+953 wraz z likwidacją przepustu P-1-likw, 

3.14. likwidacja rowu RBN5 w km 1+420, 

3.15. likwidacja rowu R-331 w km 1+390 - 1+495, 

3.16. likwidacja rowu R-297 w km 1+831 - 1+838, 

3.17. likwidacja rowu R-293 w km 2+917 - 3+505 wraz z likwidacją przepustów: P-2-likw, P-3-likw, P-4-

likw, P-5-likw, P-6-likw, P-7-likw, 

3.18. likwidacja rowu RBN1 w km 3+407 - 3+410 wraz z likwidacją przepustu P-8-likw, 

3.19. likwidacja rowu RBN2 w km 3+555 - 3+578, 

3.20. likwidacja rowu RBN3 w km 3+754, 

3.21. likwidacja rowu R-286 w km 3+521 - 3+838 wraz z likwidacją przepustu P-11-likw, 

3.22. likwidacja rowu R-Wb_1_1 w km 6+830 - 6+905 

3.23. likwidacja rowu R-Wb_1_2 w km 7+964 - 7+975, 

3.24. likwidacja rowu R-Wb-2a w km 9+954 - 9+974, 

3.25. likwidacja rowu RBN4 w km 9+141 - 9+162, 

3.26. likwidacja rowu R-Wb-IIa-2 w km 10+051 - 10+098, 

3.27. likwidacja R-Oż-5l w km 12+088 - 12+113, 

4. Regulacja wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych: 

4.1. odcinkowa przebudowa koryt rzeki Prosny, 

4.2. odcinkowa przebudowa koryt rzeki Wyderki. 
 

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin 

wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie 

Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy  

ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz. 
 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni 

od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

Otrzymują: 

1. Urząd Miejski w Praszce 
 (ePUAP: /GminaPraszka/SkrytkaESP) 

2. Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski 
 (ePUAP: /PowiatOleski/SkrytkaESP) 

3. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 
(ePUAP: /660q2rlvsj/SkrytkaESP) 

4. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań 


