Chojnice, dnia 27 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE:
Na podstawie art. 401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez
umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy Stężyca , Starostwa Powiatowego
w Kartuzach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
o wszczęciu w dniu 31 października 2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana
Henryka Laski, uzupełnionego w dniu 17 grudnia 2018 r. dotyczącego uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego na :
1. piętrzenie wód rzeki Czarna Woda-Borowa w km 8 + 177 za pomocą przepustu
Ø 1000 mm do rzędnej 163,70 m.n.p.m.,
2. pobór spiętrzonej wody ujęciem brzegowym usytuowanym na działce nr 170/1, obręb
Gapowo, gm. Stężyca, rurociągiem doprowadzającym PVC Ø 315 mm do komory rozrządu
wody w ilości : Qmaxs = 0,025 m3/s, Qśrdob. = 2160 m3/d, Qdop.roczne = 788.400 m3/r, Qmaxh =
90,0
m3/h,
przy
zachowaniu
przepływu
biologicznego
nienaruszalnego
w rzece poniżej piętrzenia wody w ilości Qn = 0,11 m3/s, w celu hodowli pstrąga
( stawy nr : 1,3,4 ), karpia ( staw nr 2 ),
3. odprowadzanie wykorzystywanej wody do hodowli pstrąga i karpia w ilości równej
poborowi wody wylotem w postaci rury PCV Ø 300 mm usytuowanym w km 8 + 105 rzeki
Czarna Woda-Borowa ( działka nr 170/1, obręb Gapowo, gm. Stężyca ) po podczyszczeniu
ich w stawie biologicznym – osadnikowym nr 5.
wnioskodawca : Henryk Laska,
wykonał : Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu 27 grudnia 2018 r.
data złożenia wniosku : 31 października 2018 r.
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