Nowy Dwór Gd., dnia 09.08.2017 r.
ROŚ.6341.29.2017

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
04.08.2017 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 21/88 obręb Żelichowo urządzenia wodnego - stanowiska
okresowej pompy odwadniającej, wyposażonego w jeden zespół pompowy o
wydajności Q = 318 l/s i podnoszeniu Hmmin. = 1,10 m, Hmmax. = 2,10 m, składającego
się z:
- czerpni wody – studni betonowej Ø 2000 mm,
- żelbetowego przyczółka wlotowego o wymiarach w planie 1,40×3,20 m i wysokości
2,30 m,
- rurociągu doprowadzającego o średnicy Ø 0,60 m i długości L=2,70 m,
- rurociągu tłocznego Ø 0,40 m i długości 16,70 z klapą zwrotną,
- żelbetowego przyczółka wylotowego o wymiarach w planie 1,40 × 2,20 m i
wysokości 1,60 m.
2. Wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obszarze
ok. 265 ha, przewidzianym do odwadniania przy pomocy w/w stanowiska pompy
odwadniającej, poprzez zmianę kierunku spadku niektórych rowów, likwidację części
rowów, likwidację istniejących przepustów i wykonanie nowych przepustów w
ramach dostosowania sieci do projektowanego sposobu odwadniania.
3. Odprowadzanie wód z doprowadzającego rowu stanowiska okresowej pompy
odwadniającej do Kanału W-Z, za pośrednictwem rowu nr W-Z-1/1 w ilości Q = 318/
l/s pod warunkiem utrzymywania następujących poziomów wody odbiornika:
- lustro wody maksymalnej
na rzędnej minus 2,30 m npm
- lustro wody górnej (początek pompowania)
na rzędnej minus 2,80 m npm
- lustro wody dolnej (koniec pompowania)
na rzędnej minus 3,30 m npm
- lustro wody średniej (wegetacyjnej)
na rzędnej minus 2,90 m npm.
4. Wykonywanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią robót polegających na
przystosowaniu szczegółowej sieci melioracyjnej do mechanicznego odwodnienia części
gruntów gospodarstwa rolnego Nowotna, gm. Nowy Dwór Gdański położonych na
działkach nr 21/88, 23/27, 19/5 i 20/60 obręb 0021. (Decyzja Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr ZW-245/88l/2017 znak: ZPU/71196/88l/02/2017/mn z dnia 26.06.2017r.)
w ramach realizacji inwestycji obejmującej budowę stanowiska pompy wspomagającej
odwodnienie mechaniczne części gruntów gospodarstwa rolnego Nowotna oraz
przystosowanie szczegółowej sieci rowów melioracyjnych do tego typu odwodnienia.
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Teren przewidziany do odwodnienia stanowi powierzchnię ok. 265 ha i obejmuje
działki: nr 6, 8/2, 16/18, 19/3, 20/57, 21/88, 23/27, 19/1, 19/5, 20/60, 22, 7, 15, 18 - obręb
0021 Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański.
Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim –
pokój 36 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. w
związku z realizacją inwestycji
Zgodnie z art. 41 Kpa strony i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu pod rygorem, iż doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem wywiera skutek prawny.
Ponadto informuje się, że w przypadku braku uwag i wniosków pozwolenie
wodnoprawne wydane zostanie w oparciu o przedłożone do wniosku materiały.
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