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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. !27 ust.6 ustawy z dnia 18 l ipca fOOLr. Prawo wodne (Dz. U.

z łOtf r., poz. 145) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. Lo7I ze zm,), w zwiqzku
z art. t27 ust. 7a ustawy Prawo wodne

zaw iadam iam za i n t e re sowane  s t r ony

o wszczęciu postępowania, w zwiqzku z inwestycjq Genera|nej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad, oddział we Wroctawiu pn.: ,,Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka,,,

w sprawie wydania pozwo|enia wodnoprawnego na wykonanie następujqcych urzqdzeń
wodnych:
. rów R-D19 - wykonanie nowego odcinka o

projektowanym uktadem dróg
dtugości 750,0 m;

- rów R-D14 _ wykonanie nowego odcinka o
projektowanym uktadem dróg
długości 155,0 m;

- rów R-D].3 - wykonanie nowego odcinka o dtugości 240,0 m Wraz z przepustami pod

projektowanym uktadem dróg oraz |ikwidację istniejqcego odcinka na

długości L37,0 m;
- rów R-Dl.o - wykonanie nowego odcinka o długości 346,0 m Wraz z przepustami pod

projektowanym układem dróg oraz l ikwidację istniejacego odcinka na

dtugości300,0 m;
- rów RP-]' - wykonanie nowego odcinka o dtugości 52o,o m Wraz z przepustami pod

projektowanym uktadem dróg oraz l ikwidację istniejQcego odcinka na

dtugości 4fo,o m;
- rów R - Ł - wykonanie nowego odcinka o dtugości 384,0 m Wraz z przepustami pod

projektowanym układem dróg oraz |ikwidację istniejQcego odcinka na

dtugości 280,0 m;
- rów R - ŁL4 _ likwidację istniejqcego odcinka na dtugości około 135,0 m;
- rów BNG1 - przebudowę istniejqcego odcinka o długości 90,0 m Wraz z wykonaniem

przepustów pod projektowanym uktadem dróg;
- rów BNG2 - przebudowę istniejqcego odcinka o dtugości 150,0 m Wraz z wykonaniem

przepustów pod projektowanym układem dróg;
. rów BNG3 - wykonanie nowego odcinka o dtugości fI7,o m Wraz z przepustami pod

projektowanym uktadem dróg;
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dtugości 743,0 m Wraz z przepustami pod
oraz Iikwidację istniejqcego odcinka na

dtugości L20,0 m Wraz z przepustami pod
oraz Iikwidację istniejqcego odcinka na
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- róW BNG4 - Wykonanie nowego odcinka o długości 456,0 m WraZ z przepustami pod
projektowanym układem dróg oraz l ikwidację istniejqcego odcinka na
długości L23,0 m;

- rów BNG5 - przebudowę istniejQcego odcinka o dtugości 2L9,o m Wraz z wykonaniem
przepustów pod projektowanym uktadem dróg oraz Iikwidację
istniejqcego odcinka na długości 130,0 m;

- rów BNG6 - przebudowę istniejaceBo odcinka o długości 9o7,a m Wraz z wykonaniem
przepustów pod projektowanym uktadem dróg oraz Iikwidację
istniejqcego odcinka na dtugości 673,0 m;

- rów BNG7 _ przebudowę istniejqcych odcinków o dtugości 163,0 m oraz f44,0 m Wraz
z wykonaniem przepustów pod projektowanym uktadem dróg oraz
|ikwidację istniejqcego odcinka na dtugości fLl,o m;

- rów BNG8 - przebudowę istniejacego odcinka o długości 163,0 m Wraz z wykonaniem
przepustów pod projektowanym układem dróg;

- rów BNG9 _ |ikwidację istniejqcego rowu na dtugości f68,0 m;
- rów Młynówka - umocnienie koryta rowu;
- sieć drenarska - przebudowę odcinków na terenach zajętych pod drogę.

Jednocześnie informuję osoby zainteresowane o moż|iwości zapoznania się
z dokumentacjq sprawy, sktadania uwag i wniosków w formie pisemnej, e|ektronicznej
i ustnej do protokotu W Wydzia|e Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Do|noś|qskiego we Wroctawiu, u|. ostrowskiego 7 (pok.3L1-, piętro |,
sektor E), tel. 071770-42-76, e-mail: rstarczewska@umwd.pl w terminie 14 dni od
zawiadomienia, które uważa się za dokonane po uptywie 14 dni od dnia pub|icznego
ogłoszenia.

Z łlp. MAR
Województwa

Anna
Dyrektor l.Mvdziahr

Publicznie ogłoszono przez obwieszczenie. umieszczone:

1) tab|ica ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Do|noś|qskiego we Wrocławiu (Gmach
Gtówny);

2) tabIica ogtoszeń Wydziału Gospodarki Wodnej UMWD we Wrocławiu;
3) tab|ica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w BoIkowie;
4) tab|ica ogłoszeń Urzędu Gminy Paszowice;
5) tab|ica ogtoszeń Urzędu Gminy Dobromierz;
6) BIP UMWD: www.bip.umwd.dolnyslask.pl
7) B|P Urzędu Miejskiego w Bo|kowie;
8) B|P Urzędu Gminy Paszowice;
@lale Urzędu Gminy Dobromierz;
10) sotectwo Wolbromek;
11) sołectwo Kłaczyna.

/data zdjęcio z toblicy ogłoszeń, podpis/

sprawe prowodzi: Renoto Storczewska, tel. 71/770 42 76
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obwieszczenie Marszatka Województwa DoInoś|ąskiego z dnia 10.05.2012 r.
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