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administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Oz. U.
z 2018r. pOZ. 2268 ze zm.) Oyrektor Zarzqdu Ziewni W6d Polskich w Gorzowie Wlkp. informuje,

ie na wniosek z dnia 17.06.2019r. (z datq wptywu 25.06 .2019r.), ztoiony przez

Gmin~

Krzeszyce,

ul. Skwierzynska 16, 66-435 Krzeszyce, reprezentowanq przez petnomocnika PaniC!

Izabel~

Tomanek,

zostato

wszcz~te post~powanie

I. stwierdzenia

wygasni~cia

Starost~ Sul~cinskiego,

administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

decyzji z dnia 2S.07.2017r., znak BN.6341.38.2017.Plit wydanej przez

udzielajqcej pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne korzystanie z w6d

w zakresie poboru w6d podziemnych z utwor6w

czwartorz~dowych

z istniejqcego

uj~cia

wody,

zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 52/1 w obr~bie geodezyjnym Malta, dla potrzeb wodociqgu
gminnego oraz wprowadzania sciek6w (w6d poptucznych) ze stacji uzdatniania wody w m. Malta, do
Kanatu

Kr~pinskiego

w jego km 11+700, dziatka nr ewid. 161,

obr~b

geodezyjny Malta, gmina Krzeszyce,

w ilosci:
67,13 m3/h

C1,max =

Qd sr
Ormax =

= 806,00 m 3/d

294.014,00 m 3/rok

II. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustug~ wodnCl obejmujClcCl:
1. pob6r w6d podziemnych z uj~cia z utwor6w czwartorz~dowych, zlokalizowanych w miejscowosci

Malta, na dziatce nr 161,
(0

wsp6trz~dnych

obr~b

Malta, gmina Krzeszyce - za pomocq trzech studni

geodezyjnych: X:5830772,88; Y: 5501325,73), 2 (0

X:5830775,35; Y:5501296,94), 3 (0

wsp6trz~dnych

Q

maxs

gt~binowych

wsp6trz~dnych

nr: 1a

geodezyjnych:

geodezyjnych: X:5830758,97; Y:5501302,03), w ilosci:

=0,02 m 3/s

Q srd = 857,00 m 3/d
Q maxr. =312 805,00 m 3/r

2. wprowadzanie (sciek6w) w6d poptucznych ze Stacji Uzdatniania Wody z Malty, istniejqcym wylotem,
do Kanatu Kr~pinskiego w km 11+700, 0 wsp6trz~dnych X:5858256,96; Y:5518121,2 1 w granicach dziatki
o nr ewid. 161, obr~b geodezyjny Malta, gmina Krzeszyce.
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