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Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j Dz U.22018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, ze na wniosek Pana Andrzeja
ostrowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzie|enia pozwo|enia wodnoprawnego na:

-

pzebudowę istniejącego uządzenia wodnego W postaci stawu wodnego o powierzchni 780 m2,
m3 igłębokościmax. 2'50 m;
odtworzenie (pzebudowę) trasy istniejącego rowu me|ioracyjnego (bez nazwy) o następujących

do powierzchni doce|owej 660 m2' kubatuze 1247

-

parametrach: szerokośÓ dna 0,50 m, średniagtębokośó 0,70 m, nachylenie skarp 1:1,5' spadek podłuzny
i = 0'013 %' długośÓ - 22,90 m,
wykonanie pzebudowy rowu me|ioracyjnego poprzez budowę pzepustu W jego korycie
o następujących parametrach: długośĆprzepustu 3,50 m, rury ze|betowe fi 0,60 m,
Działka objęta inwestycją: nr ewid' 374, w miejscowości Ko|onia Czermno, gmina FałkÓw,
powiat konecki.
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Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie Zarząd Z|ewni W Piotrkowie Trybuna|skim, u|' Młynarska 2, pokój nr 116a i moze

byó udostępniona do wg|ądu stronom postępowania w godz. 8:00 - 15:00.
|nformację wywieszono na tab|icy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Po|skie Zaząd Z|ewni w Piotrkowie Trybuna|skim, ul. Młynarska 2 i umieszczono na stronie
www.wodvoolskie.qov. pl w Bl P.
Jednocześnie zgodnie z art' 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czewvca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego' informuję o moz|iwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych

dowodów i materiałów w pzedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
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Do wiadomości:
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Gminy FałkÓw, ul. Zamkowa la,26-260 Fałków (ce|em podania do pub|icznej wiadomości)
Starostwo Powiatowe w Końskich, u|. Stanisława Staszica 2, 26-20a Końskie (ce|em podania do pubIicznej
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Zarzqd Z!ewni w Piotrkowie Trybunals!*im
u|' Mtynarska f, 97.300 Piotrków Trybuna|ski
tel. 51J" 965 8J"2 e-mail; ax-piotrkowtrybunelski@lvody.gov.pl

www.wody.gov.pl
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