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ZAWIADOMIENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni 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.} oraz art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 400 ust. 7
i art. 401 ust. l, ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne {tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późno zrn.),
informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego,
Sp. z o. o., 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju

na wniosek

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
przez Pełnomocnika, w sprawie

B, reprezentowanego

wydania pozwolenia wodnoprawnego
na przekroczenie istniejącej rzeki o nazwie "Potok Bielszowicki"
oraz rowu będącego dopływem Potoku Bielszowickiego kanalizacją sanitarną tłoczną Dz 110 mm w rurze
ochronnej
PEHD Dz 225 mm wykonane
metodą bezwykopową,
w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią
kolektorem tłocznym w rejonie ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach".

informujemy ponadto, że:
• zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
uwag i wniosków,
zawiadomienia,
•

a także wypowiedzenia

co do zebranych dowodów

i materiałów

strony mają możliwość składania

7 dni od daty otrzymania

niniejszego

oraz zgłoszonych żądań,przed wydaniem

decyzji w przedmiotowej sprawie,
zgodnie z art. 73 § 1 i § la Kodeksu postępowania administracyjnego
strona ma prawo wglądu
w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2,
w Dziale Zgód Wodno prawnych,
tel. 697 102 274},

•

administracyjnego
się, w terminie

ścieków oraz

po uprzednim

telefonicznym

zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania
oraz ich przedstawiciele
o każdej zmianie

i pełnomocnicy

swego adresu,

uzgodnieniu

administracyjnego,

terminu

{pokój nr 25,

w toku postępowania

mają obowiązek zawiadomić organ administracji

w tym

adresu elektronicznego,

obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym

strony

publicznej

a w razie zaniedbania

tego

adresem ma skutek prawny.
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