Chojnice, dnia 23 stycznia 2019 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 Miasta w Czersku , Starostwa
Powiatowego w Chojnicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
o wszczęciu w dniu 12 grudnia 2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Daniela
Folehr występującego z upoważnienia Gminy Chojnice, uzupełnionego w dniu 22 stycznia 2019 r.
dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na :
1. wykonanie przebudowy istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką nr 240 w km 10 +
928,0 o następujących parametrach : Ø 400, długość 11 m, sztywność obwodowa SN8, spadek
podłużny przepustu 1,00 % o rzędnej wlotu 119,02 m.n.p.m., rzędnej wylotu 118,87 m.n.p.m.,
polegającą na jego wydłużeniu o 15,0 m na działce nr 159/3, obręb Silno, gm. Chojnice w
związku z budową ścieżki rowerowej,
wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego przydrożnego na działce nr 159/3, obręb Silno, gm.
Chojnice w km od 10 + 946,0 do 10 + 999,0 m do następujących parametrów : przekrój trapezowy,
nachylenie skarp 1 : 1,5, spadek podłużny rowu 2,9 %, rzędna początku rowu 118,87 m.n.p.m., ,
rzędna końca rowu 117,35 m.n.p.m., głębokość rowu 0,5 m, szerokość koryta rowu w dnie 0,4 m,
szerokość koryta rowu w skarpie 1,9 m.
wnioskodawca : Daniel Fiolehr – pełnomocnik wnioskodawcy,
wykonał : Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu 23 stycznia 2019 r.
data złożenia wniosku : 12 grudnia 2018 r.
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