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Wroctaw, dnia 13 czerwca 2O\9 r

.-

WR. RUZ.42 L.73.2019.
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie 49 ustawy z dnia l-4 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2Ot8r., poz.2096 ze zm.), w zwiqzku z art. 4O1ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 201,7 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 201.8 r., po1:..2268 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
Paristwowego Gospo,darstwa Wodnego Wody Polskie
zawladamia zainteresowaine strony

o wszczqciu na wnirosek petnomocnika Generalnej Dyrekcji D169

iAutostrad, Oddzial we
Wroctawiu, postqpowania w sprawie wydania - w zwiqzku z zadaniem pn.: ,,Zaprojektowanie
iwybudowanie drogi 53 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie lll od wqzta Bolkow (bez wqzla) do wqzta
Krajiowych

Kamienna G6ra P6tnoc (bez wqzta), o dlugos;ciok. 16,1 km" - pozwoleri lvodnoprawnych:

/

na wykonanie, likwidaciq i przebudowq urzqdzeri wodnych, tj.

-

wykonanie: 79 569 m rowow drogowych, 42 przepust6w, 11z[08 m drena2u w korpusie pasa
drogowego 0200 mm, 9 81-5 m drelna2u konstrukcji tuneli drogowych O3O0 mm,22 wylot6w:
kanalizacji deszczowej, 11 wylotow do row6w drogowych, 18 wylot6w Sciek6w
podchodnikowych, 2 wylot6w 5ciek6w bytowyclr pochodzqcych z MOP-6w, 7 wylot6w
odwodnieniar korpusu drogi, 5 wylot6w row6w drogowych do cir:k6w;
likwidacjq: ok. 4480 m row6w kolidujqcych z projektowanymr ukladem drogowym,2 matych
obiektow mostowych DN1000 iDl\600 (na ciekach Strzegomka iPotok w Sadach G6rnych),
ktadki betonowej nad rzekq Cieklinq, 2 staw6w ziemrrych (o povu. lustra wody 400 i 850 m'1wraz
z urzqdzeniami towarzyszqcymi, 2 przepustow na rovvach drogorarych, 3 ujqd w6d podziemnych;
roboty w wodach polegajqce na zas'ypaniu sadzawki

/

ro

pow. lustra wody 20 m2;

przebudowq ok. 4 400 m row6w melioracyjnych kolidujqcych z projektowanym uktadem
drogowym;
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynqce (Lesk, Strzegomka, Sad6wka, Cieklina, Potok

w Sadach) obiekt6w mostowych: MS-25, WS-30, WS-31-, WS-36 oraz matych obiektow mostowych:
MM-02, MM-03, MM-05 a tak2e 12 przekroczeri ciek6w p,rzewodamiw rurociqgach ostonowych;

/
/

przekroczenie tunelem drogowym T526 pod korytem cieku Sikorka;

regulaciq w6d oraz ksztaltowanie nowych koryt ciek6w naturaln'ych,

tj.

rzeki Lesk, Potoku Sady

Gorne, Sadowki, Strzegomki oraz Cieklin'y;

/

prowadzenie prz,ez wody inne ni2 Srodl;1dowe drogi woclne (Sadowka, Strzegomka) napowietrznych
li n

/

ii

e ne

rgetyczny,ch i telekom

u

nikacyjnych;

na ustugiwodne obejmuiqce:

wprowadzanie Sciek6w bytowych pochodzqcych

z terrenu MOP Jaczk6w P, MOP Jaczk6w L,

do urzqdzefi wodnych i ciek6w;
odprowadzanie w6d opadowych i rrcztopowych do urzqdzeri wodnych i ciek6w;
odprowadzanie w6d z drenazu korpusu drogowego rjo odbiornikow;
trwate odwardnianie grunt6w, obiellt6w i wykop6w budowlanych na czas budowy 53.
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OBWIESZCZEN!E
Na podstawie 49 u:;tawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018r., poz.2096 ze zm.), w zwiqzku z arl. 401- ust. 3 u:;tawy z dnia 20 lipca 2O1t r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., pol.2268 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
Paristwowego Gospcldarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadarnia zainteresowane strony

o wszczqciu na wniosek pelnomocnika Gelneralnej Dyrekc.ii

D169 Krajowych i Autostrad, Oddzial we
Wroctawiu, postqpr:wania w sprawie wydania - w zwiqzku z zadaniem pn.: ,,Zaprojektowanie
iwybudowanie drogi 53 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie lll od wqzta Bolkow (bez wqzla) do wqzta
Kamienna Gora P6lnoc (bez wqzta), o dtugoriciok. 16,1 km" - pozwolefi ruodnoprawnych:

/

na wykonanie, likwidacjq i przebudowg urzqdzeri wodnych, tj.

wykonanie: 79 569 m row6w drogowych, 42 przepust6w, L1ut08 m drena2u w korpusie pasa
drogowego 0200 mm, 9 81-5 m drena2u konstrukcji tuneli drogowych 0300 mm, 22 wylot6w:

kanalizacji deszczowej, 1,1, wylot6w do rowow drogowych, 18 wylot6w :iciekow
podchodnikowych, 2 wylot6w Sciek6w bytowychr pochodzqcych z MOP-6w, 7 wylot6w
odwodnienia korpusu drogi, 5 wylot6w row6w drogowych do ci,ek6w;

likwidacjq: ok. 4 480 m row6w kolidujqcych z projektowanynr uktadem drogowym, 2 matych
obiekt6w mostowych DN1000 iDN600 (na ciekach Strzegomka iPotok w Sadach Gornych),
kladki betonowej nad rzekq Cieklinal,2 staw6w ziemnych (o pow. lustra wody400 i850 m'1wraz
z urzqdzeniamitowarzyszqcymi, 2 przepustow na rowach drogo,wych, 3 ujqd w6d podziemnych;
roboty w wodach polegajqce na zas'ypaniu sadzawki o pow. lustra wody 20 m2;

/

przebudowq ok. 4 400 m row6ur melioracyjnychr kolidujqcvch z projektowanym uktadem
drogowym;
prowadzenie prz:ez wody powierzchniowe ptynqce (Lesk, Strzegomka, Sad6wka, Cieklina, Potok

w Sadach) obiekrtow mostowych: MS-25, WS-30, WS-31, WS-36 oraz matych obiekt6w mostowych:
MM-02, MM-03, MM-05 a tak2e

/
/

przekrocze6 ciek6w prrzewodami w rurociqgach ostonowych;
przekroczenie tunelem drogowym T526 pod korytem ciek:u Sikorka;
1-2

regulacjq wod oraz ksztaltowanie nowych koryt ciek6rrv naturaln,/ch,

tj.

rzeki Lesk, Potoku Sady

G6rne, Sad6wki, Strzegomki oraz Ciekliny;

/
/

prowadzenie przez wody inne ni2 6r6dlqdowe drogi woclne (Sadowka, Strzegomka) napowietrznych
li n ii e ne rgetlcznlr6ft i teleko m u nikacyj nych;
na uslugi wodne obejmuiqce:

wprowadzanie Sciek6w bytowych pochodzqcych z terrenu MOP Jaczk6w P, MOP Jaczk6w L, kat.
do urzqdzefi wodnych i ciek6w;
odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych do urzqdzeri wodnych i ciek6w;
odprowadzanie w6d z drena2u korprusu drogowego do odbiornik6w;
trwale odwardnianie grunt6w, obiektow i wykop6w budowlanych na czas budowy 53.

I

Zgodnie z art. l-0 $ t- t<odeksu postepowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogq
zapoznac siq z aktami sprawy w Wydziale Zg6d Wodnoprawnych Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej we Wroclawiu PGW Wody Polskie, (pok. 34, ll piqtro, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw), oraz

zloiyc ewentualne wnioski czy zastrzeienia do sprawy, w terminie 1"4 dniod dnia otrzymania niniejszego
obwieszczenia, ktore uwa2a siq za dorqczone po uplywie 14 dni od dnia, w kt6rym nastqpilo publiczne
obwieszczenie.

w przypadku braku zgloszenia przez :;trony uwag i uzupetniefi do akt sprawy,
przedmiotowe postqpowanie administracyjne zostanie zakodczone decyzjq, wydanq na podstawie
Po uplywie ww. terminu,

zio2onego wniosku i materiat6w zgromadzonych przez organ.

t)4

Publicznie ogloszone przez ocwieszczenie, umieszczone na okres 28 dni na:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tablicy ogtoszeri w siedziirie RZGW we Wroclawiu PGW Wody Polskie (Wroclaw, ul. Noruvida 34); w dniu ..................
stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej RZGW we Wroclawiu PGW WP; w dn u .............

tablicyogloszeriwsiedzibieZarzqduZlewni wLegnicyPGWWodyPolskiel,Legnica,ul. IVlaciejaRataja32); wdniu.................,.,
tablicy ogloszeri w siedzibie Zarzqdu Zlewni w Lw6wkr.r Slqskim PGW Wody Polskie (Lw6rruek Sl., ul.laskiewicza 24); w dniu....,
tablicy ogloszeri Nadzoru Wodnego w Kamiennej Gorze PGW Wody Polskire (Kamienna Ci. ul. Sienkiewicza 64); w dniu ...........,
tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego

rru Kamienne.j Gorze (Kamienna G6ra, ul. Broniewskiego 15); w dniu ......,
stronie internetowej w biuletynie informacji pubiicznej Starostwa Powiatcwego w Kamiennej G6rze; w dniu.........,................,
tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego r,rr Jaworze (.lawor, ul. Wroclawska 26); w dniu

stronie internetowej w biuletynie informacji publicznr:j Starostwa Powiatcwego w Jaworze; w dniu .............
L0. tablicy ogloszeri w siedzibie Starostwa Powiatowego ,au Walbrzychu (Walbrzych, al. Wyzrauolenia 20-24);w dniu .......................,
11. stronie internetowej w biuletynie informacji publiczn,:j Starostwa Powiatcwego w Walbrzychu; w dniu
12. tablicy ogtoszen w siedzibie Urzqdu Miasta Kamienna Gora (Kamienna G6ra, pl. Grunwaldzki 1); w dniu
13. stronie internetowej w biuletynie informacji publiczn,ej Urzqdu Miasta Karnienna G6ra: rrv dniu ..........,...............
14. tablicy ogloszeri w siedzilcie Urzqdu Gminy Kamienna G6ra (Kamienna G6ra, al. Woiska Polskiego 10); w dniu

.

l-5. tronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzqdu Gminy Kamienna Gora; w dniu ............................
16. tablicy ogloszeri w siedzilcie Urzqdu Gminy Marcisz6r,u (Marciszow, ul. Szkolna 6); w dniur .....

17. stronie internetowej w biuletynie informac.ji publicznej Urzqdu Gminy Marciszow; w dniu ...
18. tablicy ogtoszerl w siedziicie Urzqdu Miasta Bolk6w (Bolkow, Rynek 1); w dniu ................. ......
19. stronle internetowej w biuletynie lnformac.ji publicznej Urzqdu Miasta Bolk6w; w dniu ............
fQf tanticy ogloszen w siedzicie Urzgdu Gminy Czarny B6'(Czarny Bor, ul. XXX-Lecia PRL 18); w dnlu .............
stronie internetowej w biuletynie informacji publicznel Urzqdu Gminy Czarny B6r; w dniu ............

Qf

22.tablicyogioszenwsiedzicieUrzqduGminyStaryBog.rczowice(StareBoga,:zowice,ul.Gl6wna
132);w dniu............................,
23. stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzgdu Gminy Stare Bogaczowice; w dniu .....,...........

Skutek prawny dorqczernia niniejszego obwieszczenia, nastqpi po uplywie 14 dni od dnia zamieszczenia
obwieszczenia w tej sprawie.
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