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KR.ZUZ.2.421.79.2019.JR-MG  

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 

 
Na podstawie  401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2268),  
   z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gnojnik; 32-865 Gnojnik 363 
reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Ćwiro-Badowskiego, w sprawie wydania pozwoleń 
wodnoprawnych związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa  
w miejscowości Zawada Uszewska i Uszew”, obejmujących: 

1. Wykonanie urządzeń wodnych: 

− wylotu kanalizacyjnego W1 – do istniejącego rowu, na skrzyżowaniu DG nr 250418K i DG nr 250393K  
w miejscu istniejącego przepustu P1, 

− wylotu kanalizacyjnego W2 – do istniejącego rowu, na skrzyżowaniu DG nr 250393K oraz DG 
„Zawada Uszewska Zagoniowa Boczna” w miejscu istniejącego przepustu P5. 

2. Przebudowę urządzeń wodnych: 

− ziemnego rowu przydrożnego – na skrzyżowaniu DG nr 250418K i DG nr 250393K, obejmującą 
przebudowę przepustu P1, poprzez wykonanie jego przedłużenia, zakończonego ścianką czołową 
wraz z umocnieniem dna i skarp rowu powyżej wlotu z przepustu, oraz wykonanie studni wpadowej 
na przepuście, 

− ziemnego rowu przydrożnego – na skrzyżowaniu DG nr 250393K oraz DG „Zawada Uszewska 
Zagoniowa Boczna”, obejmującą przebudowę przepustu P5, poprzez wykonanie studni wpadowej na 
przepuście. 

3. Likwidacja urządzeń wodnych: 

− istniejącego ziemnego rowu przydrożnego – w km projektowanej drogi 0+179,75 – 195,25, poprzez 
jego zasypanie i wykonanie nawierzchni drogi, i pobocza ze ściekiem skarpowym, wraz z likwidacją 
istniejącego przepustu P4, poprzez demontaż pod projektowanym pasem drogowym.  

4. Usługę wodną obejmującą:  

− odprowadzanie wód opadowo roztopowych pochodzących z terenu drogi, pobocza oraz luźnej 

zabudowy projektowanym wylotem W1 do istniejącego rowu przydrożnego w miejscu przepustu P1, 

za pośrednictwem projektowanej studni wpadowej, 

− odprowadzanie wód opadowo roztopowych pochodzących z terenu drogi, pobocza oraz luźnej 

zabudowy projektowanym wylotem W2 do istniejącego rowu przydrożnego w miejscu  przepustu P5.  

          Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 – w godzinach 
8.00-14.00. Sprawę prowadzi Małgorzata Góralczyk, telefon 12 62 84 321. 
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Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
zawiadomienia. 

Niniejsze obwieszczenie dotyczy właścicieli działek o następujących nr ew.:  

45/1, 49, 52/3 i 96 obręb 0006 Zawada Uszewska, 1963, 1964/3, 1964/4 obręb 005 Uszew, gm. Gnojnik 

 

Dyrektor ZZ w Krakowie 

 

Tadeusz Banduła 

                                  - dokument podpisany elektronicznie - 

 

 

 


