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KR.RUZ.4210.283.2021.BS

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na 
wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, u. Mogilska 25, 31-542 Kraków z dnia 
17 sierpnia 2021 r., znak: V/MJK/147/351/2021, uzupełniony pismem z dnia 16 września 2021 r., znak: 
V/MA/147/418/2021, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1) budowę umocnienia lewego brzegu koryta Uszwicy od km 38+167.0 do km 38+193.2 wraz 
z odcinkami przejściowymi;

2) wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
• budowę rowu bez nazwy RBN_2 obejmującą:

- nowe koryto rowu bez nazwy RBN_2 od km 0+008.2 do km 0+111.1;
- przepust P-05 w km 0+047.8 rowu bez nazwy RBN_2;

• budowę rowu bez nazwy RBN_5, obejmującą:
- nowe koryto rowu bez nazwy RBN_5 od km 0+047.6 do km 0+128.0;
- przepust P-03 w km 0+089.2 rowu bez nazwy RBN_5;

• budowę rowu bez nazwy RBN_6 obejmującą:
- nowe koryto rowu bez nazwy RBN_6 od km 0+016.2 do km 0+744.0;
- przepust P-02 w km 0+045.1 rowu bez nazwy RBN_6;
- przepust w ciągu ul. Pomianowskiej w km 0+319.0 rowu bez nazwy RBN_6;
- przebudowę istniejącego zarurowania rowu bez nazwy RBN_6 do projektowanego RBN_6 

w km 0+338.2 rowu;
• likwidację istniejących rowów wraz z przepustami:

- rowu bez nazwy RBN_1 na długości 43.4 m wraz z istniejącym przepustem;
- rowu bez nazwy RBN_3 na długości 139.9 m oraz 17.4 m;
- rowu bez nazwy RBN_4 na długości 102.6 m wraz z istniejącym przepustem;
- likwidacji istniejącego przepustu na rowie bez nazwy RBN_6.,

w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi krajowej DK75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. I - II 
etap "Łącznika Brzeskiego”.

W zasięgu zamierzonego korzystania z wód znajdują się działki położone w województwie małopolskim, 
powiecie brzeskim, gminie Brzesko, - obręb 0001 Brzesko o nr ewidencyjnych: 1789/6, 2043/26, 2043/33, 2043/34, 
2043/36, 2043/37, 2041/1, 1411/372, 1411/2, - obręb 0003 Jasień o nr ewidencyjnych: 1433, 1434, 1530, 1902/4, 
1530, 1902/4, 1436/9, 1439/34, 1436/9, 1289/16, 1289/45, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/2, 1531/6, 1531/6, 
1902/4, 1902/4, 1439/36, 1439/34, 1439/34, 1289/16, - obręb 0005 Okocim o nr ewidencyjnych: 5.
Akta sprawy znajdują się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Piłsudskiego 22, pokój 334 (telefon: 12-
628-43-34), email: Beata.Stypa@wody.gov.pl). Strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz 
wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych dokumentów, w formie pisemnej, za pomocą telefaksu lub ustnie 
do protokołu, a także drogą pocztową lub w formie elektronicznej – EPUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP, w terminie 7 dni 
od daty doręczenia zawiadomienia. Wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę.  
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