
 
Starosta Nowodworski 

ROŚ.6341.9.2017                                                          Nowy Dwór Gdański, dnia 29.03.2017 r.                         

 

INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego 

 
Starosta Nowodworski działając zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) informuje o wszczęciu postępowania w dniu 

21.03.2017 r. na wniosek POL 001 Jazowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której na 

mocy udzielonego pełnomocnictwa działa Pan Stanisław Małek z Gdańska, w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na: 

 

1. Wykonanie na działce nr 388 obręb Marzęcino urządzenia wodnego - stanowiska okresowej pompy 

nawadniającej, wyposażonego w jeden zespół pompowy o wydajności Q = 140 l/s i podnoszeniu 

Hmmin. = 0,85 m, Hmmax. = 2,05 m, składającego się z: 

- czerpni wody – studni betonowej  Ø 2000 mm 

- wlotowego przyczółka żelbetowego o wymiarach w planie 1,4×3,6 m i wysokości 1,78 m 

- rurociągu doprowadzającego  o średnicy Ø 0,40 m i długości L=10,95 m 

- rurociągów tłocznych z wyposażeniem, średnicy Ø 315 mm (2 szt.): „d” o długości 3,85 m         

i „a” o długości 20,60 m. 

2. Pobór wód powierzchniowych z kanału Izbowa Łacha, za pośrednictwem rowu zbiorczego „A”, do 

nawodnień gruntów rolnych na terenie gospodarstwa Nowinki za pomocą stanowiska okresowej 

nawadniającej pompy wspomagającej w ilościach jak poniżej: 

  Qmax.h   = 504 m
3
/h 

       Qśr.d.    = 11 842 m
3
/d 

  Qmax r.  = 476 010 m
3
/rok  

Pobór jest możliwy pod warunkiem, że poziom wody w kanale Izbowa Łacha jest wyższy od 

poziomu wody ustalonego w pozwoleniu wodnoprawnym dla stacji pomp Osłonka (minimalny 

poziom wody wegetacyjnej wynosi 2,20 m tj. minus 2,8 m npm).   

3. Użytkowanie wód znajdujących się w rowach melioracji szczegółowych poprzez piętrzenie na 

istniejących zastawkach:     

- zastawka Z-1 (przepust PP Ø 0,9 m) na rowie  „A”  w km 0+121 

- zastawka Z-2 (przepust PP Ø 0,9 m) na rowie  „D”  w km 0+010 

- zastawka Z-3 (przepust PP Ø 0,8 m) na rowie  „D”  w km 2+087 

 

Teren przewidziany do nawodnień stanowi powierzchnię 387 ha  i obejmuje należące do 

Wnioskodawcy działki: 

- nr 381/2, 381/3, 388 - obręb Marzęcino 

- nr 147/2, 149/1, 149/3 - obręb Orliniec 

- nr 1/77, 1/78, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 3, 4, 5, 70 - obręb Stobna.  

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej tut. Starostwa. 

 

               Z up. Starosty 

                                                                                                                                  /-/ 

mgr  Krystyna Damszel-Podsiadły 

                                                                                                                   Kierownik Wydziału  

                                                                                                         Rolnictwa i Ochrony Środowiska  


