Nowy Sącz, dnia 16.09.2021 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
KR.ZUZ.3.4210.640.2021.RW

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3, 4, 7 i 8 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.),
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.08.2021 r. (data wpływu: 19.08.2021 r.), uzupełniony
i skorygowany w dniu: 03.09.2021r., Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica
Dolna, działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Farona, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1) rozbiórkę obiektu mostowego jednoprzęsłowego w km 140+835 rzeki Dunajec, na działkach
nr 6420/2 i 7322, obr. Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna;
2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Dunajec w km 140+718 obiektu
mostowego jednoprzęsłowego, o konstrukcji łukowej, wraz z podwieszonym kolektorem
kanalizacji deszczowej, lokalizowanego na działkach nr 502/2, 502/3, 502/4, 1398/9, 1399/3,
1399/4, 1400/1, 1400/2, 6347/6, 7312, 7313 i 7322, obr. Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna;
3) wykonanie urządzenia wodnego – rowu przydrożnego wzdłuż skrzyżowania od km 0+070,50
drogi gminnej K363950 do km 1+409,00 drogi gminnej nr K363949, na działkach nr 1387/1,
1387/2, 1387/4, 1387/6, 1388/1, 1388/2, 1391/4, 1391/5, 1391/7, 1391/8, 1392/3, 1392/4,
1393/2, 1394/3, 1394/4, 1394/5 i 1394/6, obr. Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna;
4) wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki
Dunajec w km 140+000 (prawy brzeg) wraz z wykonaniem umocnienia skarpy w obrębie
wylotu, na działkach nr 7306 i 7307, obr. Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna;
5) wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki
Dunajec w km 140+415 (prawy brzeg) wraz z wykonaniem umocnienia skarpy w obrębie
wylotu, na działkach nr 7313 i 7322, obr. Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna;
6) usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki
Dunajec, projektowanym wylotem w km 140+000, pochodzących z nawierzchni jezdni oraz
terenów przyległych drogi gminnej nr K363949;
7) usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki
Dunajec, projektowanym wylotem w km 140+415, pochodzących z nawierzchni
projektowanego mostu oraz jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, pobocza oraz
terenów przyległych drogi gminnej nr K363949;
8) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowych
obiektów budowlanych:
w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K363949 „Łęg DolnyBrzegi” od km 0+595,00 do km 1+409,00 wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową i rozbiórką
mostu na rzece Dunajec w miejscowości Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski”.
Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze
Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów w godz. 830 – 1530, a ewentualne wnioski i uwagi

w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne
zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych
przez organ.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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