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Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art, 400 ust. 7 ustawyz dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. póz. 2233 z późn.
zm.) jnformyję, ze na wniosek z dnia 06.12.2021 r, (data wpiywu 08.12.2021r.) pełnomocnika reprezentują-
cego zakład Gmina Kluczbork, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, zostało Wszczęte postępowanie w sprawie
udzielenia pozwolęri wodnoprawnych na;
l. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie wylotu WKI do istniejqeego rowu melioracyjnego E2 na

dziatkach nr 74,19; a.m. S, obr, Borkowtee.
2. usługę wodną. Obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących 2 przebu-

dowywanego odcinka ulicy Lejnej w m. Berkowice, ujętych zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej.
projektowanym wylotem WK1 do istniejącego rowu meliora^jnego E2 na dz»ałkach 74,19, a.m. 5, obr.
Borkowice.

Zasięg oddziah/wania wynikający z przewidziarieio do wykonania urządzenia wodnefio:
- dziatki nr74,19, a.m. 5, Obr. Borikowice.
Zasiegodciziailvwania wynilojgcy z usłuRi wodnej;
- działki nr 74; 19, a.m. 5, obr. Borkowice.
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Informacja o wszczęciu postępowani;
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U> z 2021 r. póz. 2233 z późn.

zm.) informuję, że nawniosekzdnia 21.12.2021 r. {data wpływu 22.12.2023. r.) pełnomocnika reprezentyją-
cego zakład Tauron Dystrybucja S.A„ ul. Waryńskiego l, 45-047 Opole, zostało wszczęte postępowanie
wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące
przewodówwrurociągachostonowych-pK^ektowaneJIJniielektroenergetycznejkablowel niskiego napięda,
pod dnem rzeki Stobrawa w km 60+505, na działce nr 69, a.m. 8, obr. Kluczisork
ZasieBOddzJatywania wynikający z zamierzoneRO wykonania urządzenia wodnego:
• działka nr 69, a.m. 8, obr. Kluczbork.
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