Nowy Sącz, 11-10-2021

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
KR.ZUZ.3.4210.500.2021.IB

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.),
zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 11.10.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.500.2021.IB
udzielająca Gminie Ochotnica Dolna, ul. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. Rozbiórkę istniejącego przepustu betonowego o  0,8 m, o długości 6,0 m, w km 0+015,40 rowu
odwadniającego, w km 1+430 drogi gminnej (X=5487675.9924 Y = 7444903.0366) w obrębie dz.
ewid. nr 12087/1, 12152/134, 12087/2, w m. Ochotnica Górna, gm. Ochotnica Dolna.
2. Rozbiórkę przepustu betonowego  1,0 m, o długości 9,0 m, prowadzonego przez wody
powierzchniowe płynące Potoku „Bez nazwy” w km 0+017,6 (prawobrzeżnego dopływu potoku
Jamne w km 2+071), w km 1+950 drogi gminnej (X = 5488167.8760 Y = 7444771.6922) w obrębie
dz. ewid. nr 12152/125, 12152/179, 12152/178, 11665/1, w m. Ochotnica Górna, gm. Ochotnica
Dolna.
3. Przebudowę rowu odprowadzającego w km 0+002,90 – 0+023,87, w km 1+430 drogi gminnej
(wlot: X=5487676.7414 Y = 7444906.7887, wylot: X: 5487675.1161, Y: 7444898.6470), poprzez
wykonaniu przepustu o przekroju poprzecznym zamkniętym, o wymiarach wewnętrznych 1,5 m
x 1,2 m, długości 8,3 m, spadku 1,0 %, posadowionego na rzędnej 652,99 m n.p.m. (wlot) oraz
652,91 m n.p.m. (wylot), minimalnym wzniesieniu spodu konstrukcji na rzędnej 654,19m m
n.p.m., przy rzędnej zwierciadła wody miarodajnej Q2% = 652,82 m n.p.m. wraz ze ścianką
czołową o wymiarach 5,0 m x 0,3 m x 2,9 m oraz studnią wlotową o wymiarach wewnętrznych
1,5 m x 1,5 m x (2,10 m -2,70 m) w km 1+430 drogi gminnej, wraz z umocnieniem koryta rowu
narzutem kamiennym w km 0+002,90 – 0+011,57 przed przepustem d>0,5 m szerokości 1,5 m i
skarpy na wysokość 1,0 m (1,80 m na skarpie), o nachyleniu 1:1,5 długości 8,70 m oraz
umocnieniu koryta rowu za przepustem narzutem kamiennym w km 0+021,87 – 0+023,87,
d>0,5m szerokości 1,5 m i skarpy na wysokość 1,0 m (1,80 m na skarpie) o nachyleniu 1:1,5,
długości 2,0m, wraz ze stopniem redukcyjnym o wymiarach 4,4 m x 0,25 m (1,8 m x 2, 95 m), w
obrębie dz. ewid. nr 12087/2, 12087/1, 12152/134, 12152/172, 12086/1, 16118, w m. Ochotnica
Górna, gm. Ochotnica Dolna.
4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km 0+013,31 –
0+021,61 (prawobrzeżnego dopływu potoku Jamne w km 2+071), w km 1+950 drogi gminnej
(wlot: X: 5488166.6052, Y: 7444775.7954, wylot: X: 5488169.0607, Y: 7444767.8670) przepustu
o przekroju poprzecznym zamkniętym, o wymiarach wewnętrznych 1,5 m x 1,2 m, długości 8,55
m, spadku 1,0 %, posadowionego na rzędnej 672,56 m n.p.m. (wlot) oraz 672,47 m n.p.m. (wylot),

minimalnym wzniesieniu spodu konstrukcji na rzędnej 673,76 m n.p.m., przy rzędnej zwierciadła
wody miarodajnej Q2% = 672,86 m n.p.m wraz ze ścianką czołową o wymiarach 3,45 m x 0,3 m
x3,0 m z ramieniem 2,0 m x 0,3 m x 3,0 m oraz studnią wlotową o wymiarach wewnętrznych 1,50
m x 1,50 m x (2,40 m – 3,15 m) ze ścianką 5,0 m x 0,25 m x 3 m, wraz z wykonaniem umocnień
potoku „Bez nazwy” w km 0+011,31 – 0+013,31 potoku Bez Nazwy narzutem kamiennym dmin
0,5 m w dnie szerokości 1,2 m - 1,50 m, o długości 2 m oraz umocnieniem koryta km 0+023,61 –
0+025,28 potoku Bez Nazwy narzutem kamiennym dmin 0,5m w dnie szerokości 1,50m i na
wysokości 1,80m na skarpach o nachyleniu 1:1,5, długość 0,5 m - 2,7 m oraz wykonanie koszy
siatkowo-kamiennych w km km 2+043,33 – 2+070,26 potoku Jamne (brzeg prawy) o wymiarach
2,0x1,0m ułożone w odstępie 0,5m od pozostałych koszy i 3 warstwy koszy siatkowo-kamiennych
1,5 m x 1,0 m ułożone w odstępie co 0,35 m, o długości 32 m oraz wykonanie narzutu kamiennego
w km 2+072,55 – 2+080,81 potoku Jamne (brzeg prawy), dmin 0,5m na wysokości 2,35m (4,24
na skarpie) o nachyleniu 1:1,5 oraz opaska w dnie szerokości 0,5m, długość 10 m, w obrębie dz.
ewid. nr 12152/179, 12152/178, 11665/1, 12152/125, 11666/5, 11666/6, w m. Ochotnica Górna,
gm. Ochotnica Dolna,
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej K363920 Jamne w
km 0+010 – 1+165 i 1+400 – 2+100 wraz z odbudową mostów w ciągu tej drogi w km 0+800,
1+580 i 4+170 oraz odbudową przepustu w km 1+430 i 1+950 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonych
w wyniku intensywnych opadów deszczu”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 800 – 1400).
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach podmiotowych BIP.
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Rozdzielnik do obwieszczenia do sprawy KR.ZUZ.3.4210.500.2021.IB
1. Urząd Gminy Ochotnica Dolna (epuap)
os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna
2. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (epuap)
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu/BIP
4. ZUZ a/a
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