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Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
podaje do publicznej wiadomości informację, że:
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Pruszcz Gdański pozwolenia
wodnoprawnego na :
- wykonanie wylotu nr 1 kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr 64, obr. 12 Jagatowo,
- wykonanie wylotu nr 2 kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr 64, obr. 12 Jagatowo,
- przebudowę istniejącego przepustu nr 1 o średnicy 800mm i długości 9,1 m na rowie na dz. nr 64
i 167/2 obr. 12 Jagatowo na przepust o średnicy 800mm i długości 11 m,
- przebudowę istniejącego przepustu nr 2 o średnicy 800mm i długości 9,4 m na rowie na dz. nr 64
i 228/1 obr. 12 Jagatowo na przepust o średnicy 800m i długości 11,5 m,
- likwidację rowu przydrożnego prawostronnego w km 0+000- 0+435 drogi na dz. nr 64, 167/2, 97 /10,
97 /12 obr. 12 Jagatowo,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej poprzez projektowane wyloty
do rowu.
Inwestycja jest realizowana na podstawie Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 (ustawa z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Otrzymują:

1.

Urząd

Gminy w Pruszczu

Gdańskim,

ul.

Zakątek

1, 83-000 Juszkowo - z

prośbą

o wywieszenie niniejszego

zawiadomienia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni i odesłanie do tut. Zarządu

2. Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim, ul. gen. Stanisława Skalskiego 7, 83-000 Pruszcz Gdański - prośbą o
wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni i odesłanie do tut. Zarządu
3. a/a -ZUZ

Państwowe

Zarząd

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zlewni w Gdańsku

ul. Sucha 12, 80 - 531

Gdańsk

tel.: +48 58 55 99 2161

I e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

