Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

RS.6341.70.2017 Obwieszczenie Starosty
Złotoryjskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (D z. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta
Złotoryjski informuje, że w dniu 20 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek znak:
WAG.7011.3.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Gminy Miejskiej w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1 w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę zbiornika wód opadowych i roztopowych
zlokalizowanego na działce nr 101/1 obręb 7 m. Złotoryja i szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z jezdni ulicy Strefowej i Przemysłowej, terenów utwardzonych i dachów
budynków tj.:
- z powierzchni 21,1 ha istniejącym wylotem brzegowym do stawu osadowego „LENA 2” położonego na działce nr 627/32
obręb 0011 Prusice gmina Złotoryja, w ilości:
Q

śr. d

= 230 m3/dobę, Q

max. h

= 1658 m3/h, Q

max. a

= 108665 m3/rok,

o składzie: zawiesina ogólna poniżej 100 mg/dm3 węglowodory ropopochodne poniżej 15 mg/dm3
- z powierzchni 30,5 ha istniejącym wylotem brzegowym do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 92/18
obręb 0007 Złotoryja, w ilości:
Q

śr. d

= 430 m3/dobę, Q

max. h

= 2396 m3/h, Q

max. a

= 157075 m3/rok,

o składzie: zawiesina ogólna poniżej 100 mg/dm3 węglowodory ropopochodne poniżej 15 mg/dm3.
Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.
Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.
Otrzymują:
1.Urząd Miejski w Złotoryi (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy
przesłać do tut. Starostwa).
2. Urząd Gminy w Złotoryi (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy
przesłać do tut. Starostwa).
3.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.
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