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Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA. ZUZ.5.4210.693m.2020.MC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020, poz. 256, z późn. zm.) podaje się do
publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.693m.2020.MC
z dnia 26 stycznia 2021 roku na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy
Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, wykonującego zadania Zarządu Województwa Łódzkiego zarządcy drogi wojewódzkiej nr 583, reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa z dnia 12
lutego 2020 roku przez Panią Katarzynę Gurak, dotyczącym udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od
km 3+982 do km 4+409", realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1474) na:
1. przebudowę urządzeń wodnych, zlokalizowanych na działkach numer: 56,142,163,171,173,
174, 175, 176, 255, 256, 260, 262/2, 263/2, 350 obręb 0006 Dobrzelin; 1, 2 obręb 0009
Grabów, polegającą na:

- przebudowie rowów drogowych otwartych,
-

likwidacji/rozbiórce rowów drogowych otwartych i zamkniętych (przepusty),

-

przebudowie rowu melioracyjnego R-l wraz z rozbiórką i budową przepustu w ciągu rowu
melioracyjnego,

-

budowie wylotu DN 500 z kanalizacji deszczowej do rowu drogowego drogi wojewódzkiej,
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2. usługi wodne:

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rowu drogowego, połączonego
z rowem melioracyjnym R-l, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa
Pow.
wylotu odwadniana

W.l

pas drogowy

Odbiornik

rów
drogowy

Pow.
zlewni
rzecz.
[ha]

Pow. zlewni
zred.[ha]

1,05

0,945

Odpływ
średni
dobowy
OśrD

[m3/d]
29,6

Odpływ
max.
Od
[m3/s]

Odpływ dop.
roczny

0,124

4949,9

OśrR

[m3/rok]

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez
okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu
podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
/Źy Urząd Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez
okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu
podania do publicz'nej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Pani Katarzyna Gurak Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. ul. Dywizjonu 303 127/77,
01-470 Warszawa
4. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5. Aa.

Sporządziła: Czerwińska-Makulec Marlena,
te!.: (46) 511-50-60, e-mail: marlena.czerwinska@wodypolskie.gov.pl
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