
Rzeszów 2015-06- 10
oś . 6341.3.10.2015

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
działając na podstawie art . 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 200 l r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U z 2015 r. poz. 469) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst j ednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 26 7 z późno zm.) podaje do publicznej
wiadomości , że w dniu 25 maja 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na
wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pełnomocnika

Pana Macieja Łukaszek w sprawie nadania wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalności oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów
Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami
krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71-etap V",
w zakresie:
I. Wykonania urządzeńwodnych:
l. Wykonanie likwidacji istniejących rowów drogowych, na działkach numer 964/2, 964/1,

3355/14, 959, 1219, 1218 położonych w miejscowości Mrowia i działce numer 1247
położonej w miejscowości Rogoźnica wraz z odcinkami rowów krytych pod zjazdami
zapewniającymiciągłość rowów:
dla drogi gminnej 351107R: str. lewa od km 0+012 do km 0+105; str. prawa od km
0+022,30 do km 0+083,
dla drogi DG2: str. lewa od km 0+025 do km 0+001,57; str. prawa od km 0+032,30
do km 0+030,
dla drogi DW869: str. prawa od km 3+060,76 do km 3+087,25.

2. Wykonanie prawostronnych i lewostronnych rowów drogowych otwartych wraz
z odcinkami rowów krytych pod zjazdami zapewniającymi ciągłość rowów biegnących

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 869 od km 1+990 do końca DW869, wzdłuż włączenia drogi
krajowej nr S19, wzdłuż odcinka drogi gminnej 351107R, wzdłuż odcinka drogi DG2.

3. Wykonanie przebudowy odcinka cieku (działka numer 3024/3 w miejscowości Mrowia)
stanowiącegodopływ potoku Szlachcianka (rów melioracyjny S-8) w km 2+467,26 DW869,
polegającej na wykonaniu mostu M2 na tym cieku, o długości całkowitej L = 20,5 m,
świetle mostu (prostopadle do osi podpór) 12,90 m.

4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Szlachcianka (działka numer 305114
w miejscowości Mrowia), w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 869, w km
2+386,51 DW869, obiektu mostowego MI o długości całkowitej L = 14,30 m, świetle mostu
(prostopadle do osi podpór) 12,70 m.

5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Czarna (działka numer 3306
w miejscowości Mrowia), w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 869, w km
3+240,13 DW869, obiektu mostowego M3 o długości całkowitej L = 45,13 m, świetle mostu
(prostopadle do osi podpór) 23,50 m.

6. Wykonanie wylotów ze ścieków skarpowych, rowów drogowych oraz kanalizacji (69 szt.)
posadowionych w skarpach odbiorników, tj. potoku Szlachcianka wylotami z rowów
odwadniających, rowu melioracyjnego S-8 wylotami z rowów odwadniających, rzeki
Czarna (Osina) wylotami z rowów odwadniających, rowu odwadniającego drogi DG2,
projektowanych rowów drogowych.



II. Szczególnego korzystania z wód polegającego na wprowadzaniu wód opadowo
- roztopowych z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 869, łącznika drogi krajowej S19,
drogi gminnej 351107R, drogi DG2 i Ronda SR-2 oraz terenów przyległych poprzez
w/w projektowane wyloty, do:
wód potoku Szlachcianka wylotami z rowów odwadniających,

ziemi poprzez rów melioracyjny S-8 wylotami z rowów odwadniających,

wód rzeki Czarna (Osina) wylotami z rowów odwadniających

ziemi poprzez istniejący rów odwadniającydrogi DG2,
ziemi poprzez projektowane rowy drogowe.

Informuje się, że w termirue 14 dni, licząc od dnia wyw ieszen ia mniejszego pisma,
zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, ul. Grunwaldzka 15, pokój 431 a.

Ponadto w tym term inie można zgłosić ewentualne wnioski i uwag i dotyczące

przedmiotowego postępowan ia osob i śc ie lub pisemnie pod adresem: Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, 35-959 Rzeszów,
ul. Grunwaldzka 15.
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