Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Gliwice, 10 lutego 2021 r.

GL.RUZ.4213.9m.2020.GJ/TS
ZAWIADOMIENIE
Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedno
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późno zm.), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret l, ust. 4, art. 400 ust. 7, art. 401
ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późno zm.),
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, postępowania
administracyjnego
pozwolenia

wodnoprawnego

na szczególne korzystanie

z siedzibą w Konstanciniew sprawie o wygaszenie

z wód tj. wprowadzanie

do cieku Żabnica

w km 1+458 wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej
220/110 kV Halemba,
zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 65, udzielonego decyzją Marszałka Województwa
Śląskiego w Katowicach nr 1390/05/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. znak 05-WS.7322.55.15.

Informujemy
•

ponadto, że:

zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
strony mają możliwość składania
uwag i wniosków, a także wypowiedzenia
się w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego
zawiadomienia do publicznej wiadomości, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań (przed wydaniem
decyzji w przedmiotowej
sprawie), po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu sposobu
nr tel. 32 777 4993;

do

ich

wglądu.

Wszelkie

dodatkowe

informacje

można

uzyskać

pod

•

zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
strona ma prawo wglądu w akta
sprawy, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu. Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 32777 4993;

•

zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej

o każdej

zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
•

na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie
pozwoleń wodno prawnych, o których mowa wart. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. jeżeli szczególne
korzystanie z wód, korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja
instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w
art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Dodatkowo

art. art. 397 ust. 4 ww. ustawy, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych
w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń.
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