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i$ 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960

r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r' Nr g8 paz.1a7kpoŹn'zm')
w związku

z

arL' 127

ust 6 ustawy z dnia

1B lipca

ZaU

r' Prawo wodne (Dz. U' z2012 r'

poz. 145 z poŻn zm') zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,
w sprawie rozpatzenia wniosku P. Tadeusza Kempinskiego pełnomocnika Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych

i

Autostrad

w Warszawie, o wydanie

pozwolenia

wodnoprawnego dla zadania pn.: ,,Budowa mostu przez potok Kozonka w m. Bircza

w ciagu drogi

krajowej nr 28 Zalor

_

Medyka

w km 316+263 wraz z

budową

i rozbiorką objazdu tymczasowego'' na obszarze szczególnego zagrozenia powodzią
obejmującą:

1.

Wykonanie i rozbiorkę urzalzeń wodnych'

a)
b)

rozbiorkę istniejącego mostu w km 0+720,00 biegu potoku Kozonka

budowę nowego mostu stałego w km 0+720,00 biegu potoku Kozonka

wraz zprzebudowa dojazdow,

c) odcinkowe zabezpieczenie brzegow poioku w rejonie

przebudowywanego

mostu w km 0+689,00 do 0+769,00 biegu potoku Kozonka,

d) budowę dwoch wylotow odwodnienia w km 0+731,50 (W1)i0+738,00

ryV-Z)

biegu potoku Kozonka,

e) budowę i rozbiorkę tymczasowego oblektu mostowego

WraZ

z

dojazdami

w km 0+758,50 biegu potoku Kozonka.

2. Szczegoine kozystanie z wod

polegające na Wprowadzaniu wod opadowych

z odwodnienia wylotamiW-1 iW-2 do wod potoku Kozonka.
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Zabezpieczenie istniejących urządzen infrastruktury technicznej,
teletechnicznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej kolidujących

z budową

tj.

linii

objazdu

imostu stałego'

4'

P rzełoŻenie i przeb ud

5.

Składowanie materiałów budowlanych

owę

na

powietrznej

l i

n

i

i

energetycznej.

na terenie szczegolnego

zagroŻenia

powodzią dla wykonania niezbędnych prac budowlanych.

6'

Poruszanie się sprzętu budowlanego na terenie szczególnego zagroŻenia powodzią
dla wykonania niezbędnych prac budowlanych.

Do dnia 31 stycznia 2013 r. mozna zapoznać się z aktami zebranymi
w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłozone do wglądu w pokoju nr 415
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie'
al. Łukasza Cieplinskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj.: pon' - pt' W godz' 730 - 1530'.
Ponadto w tych Samym terminie mozna zgłosiÓ uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotowej sprawy osobiscie lub pisemnie pod adresem: Urząd Marszałkowski
Wojewodztwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Srodowiska, 35-010 Rzeszow
al' Łukasza Cieplińskiego 4.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiąek zawiadomiĆ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego
adresu zgodnie
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