Państwowe

Zgorzelec, dnia 07-10-2020 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

URZĄD MIEJSKI WLUBSKU

WR.ZUZ.6.4210.47.2020.KP

Obwieszczenie
o zakończeniu

13. 10. 2020

postępowania

Zi~~~~';" :" 'k"oaek~apostę

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
owa nia
.nt ....... .. . . skie z dnia
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.
12.08.2020 r. (wpływ dnia 17.08.2020 r.,) uzupełnionym w dniu 07.09.2020 r., złożonym przez Polski
Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze, ul. Bartosza Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, Dyrektor
Zarządu Zlewni Zgorzelec zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie:
1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Żarskiego znak
BO.11.6223/4/04 z dnia 29.03.2004, przeniesionego
w Zielonej Górze, ul. Bartosza

Głowackiego

rzecz Polskiego

9, 65-301 Zielona Góra

Związku Wędkarskiego Okręg

decyzją

Dyrektora

Zarządu

Zlewni

w Zgorzelcu znak WR.ZUZ.6.4211.8.2020.KS z dnia 22 .07.2020 r.;
2. wydania pozwolenia na usługę wodną obejmującą piętrzenie powierzchniowych wód
przy pomocy istniejącej budowli piętrzącej - betonowej zastawki w km
4+378 do rzędnej 74,25 m n. p. m. (H = 0,58 m);
3. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód
powierzchniowych płynących z Kanału Młyńskiego w km 4+390 (staw nr 2), i km 4+424 (staw nr 1) na
potrzeby istniejących stawów nr 1 i 2 w marcu każdego roku na zalanie ww. stawów oraz na
uzupełnienie strat na parowanie i ewentualne przesiąki wody przez groble stawowe w okresie marzeclistopad każdego roku, w ilości :
3
Qdop r: 141398,7 m /rok,
płynących Kanału Młyńskiego

Clśrd = 514,2 m3/d,

Omaxh =468,0 m 3/h,
Qmaxs:

0,130 m3/s,

przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego Q" = 0,0675 m3/s;
4. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wody
w stawach i rowach - obejmujące zrzut wody ze stawów w km 0+180 i km 0+600 od
połowy września do końca grudnia każdego roku do odprowadzalnika Ga-A, w ilości :
3
Qdop r = 55075 m /rok,
znajdującej się

Clśrd = 12808,1 m 3/d,

Omaxh: 702,0 m 3/h,
Qmaxs=

0,195 m3/s.
W

myśl wyrażonej

wart. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
administracyjnego zasady czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania,
informujemy, iż z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz wypowiedzenia się co do jego treści,
można się zapoznać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika (po wcześniejszym ustaleniu
terminu przeglądania akt pod numerem telefonu 757228100) w terminie 3 dni o dnia doręczenia
niniejszego pisma w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, ul. Słowackiego 9E, 59-900 Zgorzelec w godz.
od 8:00 do 15:00. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie w związku z tym, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, do stron
innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strona ma prawo wglądu w akta sprawy, spo rządzenia z nich
postępowania

notatek, kopii lub odpisów. Prawo to
Państwowe
Zarząd

przysługuje również

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zlewni w Zgorzelcu

ul. Słowackiego 9E, 59-900 Zgorzelec
e-mail : zarzadzlewni .zgorzelec@wody.gov.pl
Tel. 757228100

po

zakończeniu postępowania.
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