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Żywiec, dnia 16 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej jako „k.p.a.”), art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm., dalej jako „Prawo wodne”),
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu
zawiadamia,
że na wniosek Gminy Buczkowice, ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice, działającej poprzez
Pełnomocnika Pana Jarosława Dziecha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1. Usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących
z odwodnienia projektowanej nawierzchni drogi – ul. Jagodowej w Buczkowicach do
odbiornika - rowu melioracyjnego R-5 (16) Bruśnik;
2. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W1 wód opadowych i roztopowych,
zlokalizowanego na działce nr 1267/2 (obręb 0001 Buczkowice);
3. Wykonanie urządzenia wodnego – rowu przydrożnego ziemnego R.1.1 zlokalizowanego na
działkach nr 1267/2, 1267/1, 1258/6, 1264/3, 1264/2, 1264/1, 3167, 1265/1, 1260, 1259,
1255/1, 1255/2, 1254, 1251, 1250 (obręb 0001 Buczkowice) o długości całkowitej 274,58 m,
wraz z wykonaniem na projektowanym rowie 6 szt. zarurowań o średnicy ø400 mm (pod
zjazdy indywidualne) odpowiednio na działce nr Rp1 1267/2, Rp2 1267/1, Rp3 1258/6, Rp4.1
1264/3, Rp4.2 1264/2, Rp5 1259, 1255/1, 1254 (obręb 0001 Buczkowice);
4. Przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-5 (16) Bruśnik polegającą na
likwidacji istniejącego przepustu o średnicy ø1000 mm (rura stalowa) na działkach nr 1235/6,
3166/3 (obręb 0001 Buczkowice) i wykonanie w jego miejscu nowego przepustu ramowego
P1 o wymiarach w świetle 2,0x1,0 m i długości ok. 6,33m wraz z profilowaniem i umocnieniem
rowu R-5(16) Bruśnik w jego km 0+017,18 – 0+035,93 w obrębie projektowanego przepustu
P1;
w ramach inwestycji pn. „Budowa ul. Jagodowej w Buczkowicach”.
Informujemy o możliwości zapoznania z aktami sprawy po wcześniejszym umówieniu w siedzibie
Zarządu Zlewni w Żywcu PGW Wody Polskie przy ul. Armii Krajowej 10 (tel. 12/6284 132 wew. 141).
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie
Zarządu Zlewni w Żywcu, lub przesłać pocztą oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej,
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń tut. Zarządu
Zlewni, a także zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, urzędu starostwa powiatowego oraz urzędu gmin, właściwych
ze względu na zakres korzystania z wód.
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Po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie
rozpatrzony w oparciu o posiadane przez organ dowody.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej
wiadomości, zgodnie z art. 49§2 k.p.a.
Obwieszczenie dotyczy właścicieli działek: 1267/2, 1267/1, 1267/3, 1258/6, 1264/3, 1264/2, 1264/1,
3167, 1265/1, 1260, 1259, 1255/1, 1255/2, 1254, 1251, 1250, 1235/6, 3166/3, 1270/4, 1270/3 – obręb
Buczkowice, jednostka ewid. Buczkowice.
UWAGA: W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejsze zawiadomienie należy podać znak sprawy.

z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu
p.o. Zastępcy Dyrektora
Mariola Stwora
/Dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1.

2.

3.

Urząd Gminy Buczkowice, ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice - z prośbą o powiadomienie, że niniejsze
obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Buczkowice oraz zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni
(ePUAP);
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała – z prośbą o powiadomienie,
że niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń na okres 14 dni (ePUAP);
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