
Stalowa Wola, dnia 22 maja20t9 r.

Dyrektor
Zarz4du Zlewni
w Stalowej Woli

Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

RZ.ZUZ. 4.42L.77 5.2079. AK

INFORMACJA

o wszczqciu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 $ 4 ustawy z dnia 1,4 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz. U. z 20L8 r., pol.2096 z poin. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy zdnia
20 lipca 2O!7 r. Prawo wodne (Dz. U. 220L8r., pol.2268 z p6in, zm.), zawiadamiam o wszczqciu

na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 2t a,20-340 Lublin Oddziat Rzesz6w w imieniu i na

rzecz kt6rej dziala na mocy udzielonego pelnomocnictwa Pan Kazimierz Dzialowski postqpowania

administracyjnego wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe rzekitqg w km 0+350 linii kablowejSN 15kV w rurociqgu oslonowym oraz rozbi6rkq
linii napowietrznej nad rzekq tqg w km 0+360, z lokalizacjq na terenie nieruchomoici nr ew 3300/95,
obrqb 0011 Widelka, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Jednoczeinie, majqc na uwadze normq prawnE odtwarzanq z art. l-0 $ 1- ustawy Kodeks
postqpowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym
postqpowaniu administracyjnym, informujq o mo2liwodci zapoznania siq z aktami sprawy,
wypowiedzenia siq co do zebranych dowod6w i zglaszania ewentualnych uwag w terminie
7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

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

ul. Jagielloriskiej L7, 37-450 Stalowa Wola, w Dziale Zgod Wodnoprawnych, pok. nr 2 parter,

w godz. 7to-14t0. Sprawq prowadzi PaniAleksandra Kutyla (telefon t5 842 39 32).
Ponadto informujq, 2e po uplywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony

uwag i ewentualnych uzupelnieri do akt sprawy, przedmiotowe postQpowanie administracyjne
zostanie zakodczone decyzjq, wydanq na podstawie zto2onego wniosku i material6w zgromadzonych
przez organ.
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Tablica ogioszeri i Biuletyn Informacji Publicznej Urzqdu Miasta w Kolbuszowej
Biuletyn lnformacji Publicznej Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

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

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17,37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 84 28 952 | faks: +48 (15) 84 28 952 lemail: zz-stalowawola@wody.gov,pl


