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INFORMAOA
o wszczqciu postqpowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz. U. z 201,8 r., poZ.2096 z poLn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy zdnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22018 r., poZ.2268 z poin. zm.), zawiadamiam o wszczqciu

na wniosek Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. KoSciuszki 6, 36-100 Kolbuszowa,
postqpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzqdzenia wodnego - bezodplywowego stawu oraz szczeg6lne korzystanie z w6d polegajqce na

uzytkowaniu wody znajdujqcej siq w stawie, z lokalizacjq przedsiqwzigcia na terenie nieruchomo(ci
obejmujqcej dziatki nr 3730, 3731, i 3732, obrqb 0009 Kolbuszowa G6rna, jednostka ewidencyjna

180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski.
Jednocze(nie, majqc na uwadze normq prawnq odtwarzanq z art. 10 $ 1 ustawy Kodeks

postqpowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym

postqpowaniu administracyjnym, informujq o mo2liwo5ci zapoznania siq z aktami sprawy,

wypowiedzenia siq co do zebranych dowod6w izglaszania ewentualnych uwag w terminie
7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostqpne sE w Zarzqdzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibq przy

ul. Jagielloriskiej 17, 37-450 Stalowa Wola, w Dziale Zg6d Wodnoprawnych, pok. nr 2 parter,

w godz. 7zo-1420. Sprawq prowadzi PaniAleksandra Kutyla (telefon 1-5 842 89 82).

Ponadto informujq, ze po uplywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupelnieri do akt sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne
zostanie zakoficzone decyzjq, wydanq na podstawie ztozonego wniosku imateriat6w zgromadzonych
przez organ.
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Ninieisza informacie zamieszcza sie:

@ faOtica ogtoszef i Biuletyn lnformacji Publicznej Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej.

2. Biuletyn lnformacji Publicznej Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

3. Tablica ogtoszeri Zarzqdu Zlewni w Stalowej Woli, A/a.
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