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Kępno, dnia 18 października 2016 roku 

OŚ.6341.61.2016 

Z A W I A D O M I E N I E 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku,  poz. 23 z późn. zmianami) oraz w związku z       

art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, 

poz.469 z późn. zmianami) 

zawiadamiam, 

że w dniu 12 października 2016 roku zostało wszczęte na żądanie Pana Janusza Chojnackiego 

– Pełnomocnika firmy LAND2B 06 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Królewska 16, 00-102 Warszawa, 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia spółce pozwoleń wodnoprawnych 

obejmujących: 

1. Przeprowadzenie przez wody powierzchniowe, to jest rzekę JAMICĘ w km 8+654, 

obiektu mostowego w miejscowości Baranów o parametrach:  

Konstrukcja mostu 
jednoprzęsłowy, płytowy z belek 

strunobetonowych  

Lokalizacja – obręb ewidencyjny Baranów 
rzeka Jamica w km 8+654 – działka nr 

766 oraz działki nr 764 i 767 

Współrzędne geograficzne przecięcia osi mostu z 

osią drogi 
N 51016’8,02” ; E 17059’38,38” 

Parametry mostu 

światło poziome 4,90 m 

światło pionowe  Min 2,10 m 

szerokość obiektu 10,00 m  

kąt skrzyżowania 870 

Rzędna dna rzeki pod mostem od górnej wody 164,30 m n.p.m. 

Minimalna rzędna spodu konstrukcji 166,40 m n.p.m. 

2. Kształtowanie koryta rzeki Jamicy na długości 17,2 m (9,2 m pod mostem, 3 m powyżej 

i 5 m poniżej mostu) o parametrach: 

Na długości 13,2 m, to jest 

9,2 m pod mostem i 1 m 

powyżej i 3 m poniżej mostu  

szerokość dna 
1,90 m ograniczone palisadą z kołków 

drewnianych wyniesionych 30 cm ponad dno 

nachylenie skarp 1 : 1,5 

półki Dwustronne, szerokości 0,5 m  

Na pozostałej długości 4 m 
szerokość dna i 

nachylenie skarp 

Przekrój koryta rzeki dostosowany do 

przekroju istniejącego 
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Sposób umocnienia dna i skarp rzeki 

 Dno umocnione narzutem kamiennym gr. 

20 cm na długości 17,2 m; 

 Skarpy i półki pod mostem umocnione 

geokratą przestrzenną szczelnie 

wypełnioną gruntem; 

 Skarpy i półki poza mostem umocnione 

przez darniowanie. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, 

która udostępniona jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 

Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, pok. nr 110 /I piętro/ i złożyć ewentualne 

wnioski oraz zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

/Marek Oreś/ 

 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 

1) Pan Janusz Chojnacki 

MOFO Architekci 

ul. Morawskiego 5 30-102 Kraków 

(Pełnomocnik  LAND2B 06 Sp. z o.o.) 

2) Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Dąbrowskiego 9,  63-400 Ostrów Wielkopolski 

Otrzymują do wiadomości: 

1) Urząd  Gminy w Baranowie 

ul. Rynek 21, 63-604 Baranów 

2) a.a. Wydziału 
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