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OBWIESZCZENIE
z dnia 04.07.2022 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art, 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.)
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne polegające na:
1. Piętrzeniu jazem wód rzeki Pilicy w km 255+360 do rzędnych:
Minimalny poziom piętrzenia:
MinPP = 220,50 m n.p.m.
Normalny poziom piętrzenia:
NPP = 221,60 m n.p.m.
Max. poziom piętrzenia:
MaxPP = 221,60 m n.p.m.
Nadzw. poziom piętrzenia:
NzwPP = 222,01 m n.p.m.
2. Poborze wody ujęciem w km 255+360 izeki Pilicy w ilości:
- do 1,76 m3/sw miesiącu marcu dla napełnienia stawów
- do 0,59 m3/s w miesiącach kwiecień - luty dla podtrzymania zalewów, stawów jesiotrowych,
magazynów i zimochowów
z zachowaniem przepł ywu nienaruszalnego w rzece Pilicy w ilości Qn=1,31 m3/s.
ci:
3. Poborze wody ujęciem w km 255+360 rzeki Pilicy w iloś
=
Maksymalny pobór sekundowy Qmu.rk.
1,76 m3/s
Maksymalny pobór godzinowy
Qmn.h= 6336 m3/h
Średni pobór dobowy
Qś
r.d=59581,55 m3/d
= 21739968 m3/r
Dopuszczalny pobór roczny Qmax.r
4. Zrzucie wód poprodukcyjnych za pomocą 7 rowów odprowadzających:
= 0.35 m3/s
Maksymalny zrzut sekundowy Qmax.sak,
=
Maksymalny zrzut godzinowy Qmax.h 1260 m3/h
= 15120 m3/d
Średni zrzut dobowy Qsr.dob
Maksymalny zrzut roczny Qmax.r=
5518800 m3/r
Dla potrzeb hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Okoł owice.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.
U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewni ć stronom
(t.j.
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się
z zebranymi materiałami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiał w oraz zgłoszonych
żądań.
Z dokumentami w powyższej sprawie strony mogą zapozna ć si ę w siedzibie Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Tryb., ul. G. Narutowicza 9/13, w godzinach od 8°° - 14°° w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia

Dostępne publicznie:
1.Zar2ąd Zlewniw PiotrkowieTrybunalskim(tablicaogłoszeń)
2. StarostwoPowiatowew Częstochowie(tablicaogłoszeń)
3. Urząd Miastai Gminyw Koniecpolu(tablicaogłoszeń)

