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r,

ZAWlADoMlENlE
Lyrektoi, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art, 61 § 4 ust.wy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U, z 2a18 r" pcz. 2096
zpóźn. zm.) arat art. 389 pkt 6 w związku zart. !6 pki 65 lit. a), art. j.7 ust. 1 pkt 4, art, 397 ust. 3 pkt 2,
art. 400 ust, 7 oi,3z art. 401 u:i. 1 ustawy z dnia 2C licra 2017 r. Prawo wocne {tekst jedn. Dz" U.
z żO18 r. poz. 2ż68 z pózn. zm.),
infcr;,ruj,:

o

wszczęciu posiępowania administracyjnego na wr:iosek Pana Dariusza Mędrek, 43-4€0 Wisła,
ul. Kadłubolva 39, działającego przez Pełnomocnika w osobie Pana Jacka Abrarnowicz, WDS Sp. z o.o.,
41-7CO Gliwice, ul. Tarnogórska 8, w sprawie w)/dania pc;wolenia wodncprawnego nc:
1) przebuclcwę ro\t/u przeL,iegającego wydłużpobocza drogi DWj24 - A|. Armii Krajowej w Żorach
polegającą na:
wykonaniu przepusi; p1o ciugcści7'7 m na istnle;ącym rowie, pod zjazdem do projektowansj siacji

"

pa liv,l;

2) prze buCo\łQ rowu przebie ,ającego vv1l{|u/ pcbocza Crcgi DW935 - ul. Północna yi Żorach polegającą
na:

a
.
,
,
l

likwidacji i"oruu na odcinku o d}ugości 150 m przez zasypanie,
wykcnaniu rov.ru o długości60,40m o paramei:,ach rowu likwidowanego,
wykonaniu przepustu P2 o długości2t,95m pocizjazdem do projekiow-,nej stacjipaiiw,
wykoncniu rowu o długości66,90m o parametrach rowu likwidowanego.

nform ujerny ponadto, że:

u

zgodnie z art. ].0 § 1 Kc.Jeksu postę:]owania administrłcyjnego strony mają możliwośćskłacjania

uwag i wnicskćw, a także wypowiedzenia się w terminie dc dnia 20 września2019 r. co
zebranych dowodów i materiałów oraz z5łoszonych żądań, przed r,vydaniem decyzji

do

w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się dc Cnia 27 ,.vrześnia 20].9

r.,

,

z8odnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu pos.Ęiow,,,lia atjl-;inistracyjnego strona ma prawo vt,glądu
w akta sprawy w lokalu organu, tj. rv ZarząC:ie Z|ewni w Gliwicach , 44^I0a Gliwice, ul. Robotnicza 2,
w Dziale zgód wocnoprawnych (pokój nr 25, te|. b!7 10ż 274),

o

zgodnie zart.41, § 1i§ 2 kodeksu postępowelnia administracyjnego, wtoku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zrnianie swego adres,,.:, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego
obowiązku doręcze,rie pisma pod doiychczasowym adresem ma skutek prawny.
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