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Piotrków Trybunalski, 11.2018 r. 

ZAWIADOMIENIE 
ó wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dominika 
Adamczyka pełnomocnika Miasta i Gminy Pilica zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia 
wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na: 
1. Przebudowę odcinków rowów • przydrożnych poprzez ich zabudowę kolektorem kanalizacji 

deszczowej, 
2. Likwidację istniejących urządzeń wodnych tj. przepustów zlokalizowanych w ciągu rowu 

przydrożnego, 
3. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci zbiorników: 

• Podziemnego zbiornika retencyjnego R1 w formie skrzynek rozsączających po prawej stronie drogi 
• Podziemnego zbiornika retencyjnego R2 w formie skrzynek rozsączających po prawej stronie drogi 

4. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej: 
a) Wylotu kanalizacji deszczowej W.1 do proj. zbiornika R1 
b) Wylotu kanalizacji deszczowej W.2 do proj. zbiornika R1 
c) Wylotu kanalizacji deszczowej W.3 do proj. zbiornika R2 
d) Wylotu kanalizacji deszczowej^.4 do proj. zbiornika R2 

5. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowo - roztopowych pochodzących z pasa drogi 
wojewódzkiej oraz zlewni przynależnych, poprzez projektowane wyloty oraz zbiorniki R1 i R2 
na działce 363/3 do ziemi w ilości: Qmax.s = 0,1449 m3/s, Qśr.rok = 10246, 87 m3/r. 

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pokój nr 116a i może 
byk udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 7:30 -14:30. 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2 i umieszczono na stronie 
www.wodvpolskie.aov.pl w BIP. 

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego, informuję o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych 
dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia. 

Otrzymują: 

1. Dominik Adamczyk, ul. Rydlówka 44/7, 30-363 Kraków- pełnomocnik 
2. Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
3. aa. 

Do wiadomości 

1. Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie 
Urząd Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46 a, 42-436 Pilica. 

3. BIP 

# 
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