Kalisz, dnia 27 czerwca 2022 r.
(BIP, tablica ogłoszeń)
PO.ZUZ.2.4210.112.2022.MN
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)
w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza, że
została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:
prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące - rzekę Julianpolka (Jaworzynka)
w km 5+358 metodą bezwykopową, tj. za pomocą przewiertu sterowanego, rurociągiem kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej Ø63PE w rurze osłonowej Ø90PE pod dwoma przepustami Ø 1200 bet.
na głębokości min 1,0 m od dna przepustu o parametrach:
− długość przejścia (rury osłonowej) - 9,0 m
− lokalizacja – nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 32 obręb 0016 Młyny w Gminie
Rudniki, powiecie oleskim, województwie opolskim,
− współrzędne geodezyjne przejścia w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w obrębie koryta cieku: granica przepustu północna X 5658127.6603, Y 6541556.7454, granica przepustu południowa
X 5658125.1254, Y 6541555.4727,
− rzędna osi rurociągu 63PE pod przepustami Dn1200 – 203,00 m n.p.m.,
− rzędna górnej krawędzi rury osłonowej 90PE pod przepustami Dn1200 – 203,045 m n.p.m.,
− rzędna twardego dna cieku (przepustu) – 204,05 m n.p.m.
Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania
do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni.
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. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.
Treść decyzji udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 27 czerwca 2022r.
Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
1. Urząd Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A , 46-325 Rudniki
(ePUAP: /GminaRudniki/SkrytkaESP)
2. Starostwo Powiatowe w Oleśnie
ul. Jana Pielonka 21, 46-300 Olesno
/PowiatOleski/SkrytkaESP (e-PUAP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań
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