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INFORMAC'A
o wszczqciu postqpowania administracyjnego

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

administracyjnego (Dz. U. z 2Ot8 t., poz.2096 z p62n. zm.) oraz art. 400 ust, 7 ustawy zdnia
20 lipca 2Ot7 r. Prawo wodne (Dz. U. z2OLBr., po2.2268 zp62n. zm.), zawiadamiam o wszczqciu

na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie, ul. Garbarska 2L a, 20-340 Lublin,

Oddzial w Rzeszowie, w imieniu i na rzecz kt6rej dziata na mocy udzielonego pelnomocnictwa Pani

Paulina Serwatka- Mastyk postqpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Przyrwa Nil linii energetycznej

kablowej w rurze oslonowej, z lokalizacjq na terenie nieruchomo6ci nr 1265, obrqb 0001 Kolbuszowa,
jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

JednoczeSnie, majqc na uwadze norme prawnE odtwarzanq z art. 10 $ 1 ustawy Kodeks

postqpowania administr.acyjnego, w celu zapewnienia-stronom.czynnego udziatu w.ptowadzon'ym-
postqpowaniu administracyjnym, informujq o mo2liwoSci zapoznania sie 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. Jagiellodskiej 17, 37-450 Stalowa Wola, w Dziale Zg6d Wodnoprawnych, pok. nr 3 parter,

w godz. 7zo-1430. Sprawq prowadzi Pani Aleksandra Kutyla (telefon LS 842 89 82).

Ponadto informujq, 2e fo uplywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupefniefr do akt sprawy, przedmiotowe postqpowanie administracyjne
zostanie zakofczone decyzjq, wydanq na podstawie zlo2onego wniosku i material6w zgromadzonych

przez organ.
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ablica ogloszeh i Biuletyn lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy w Kolbuszowej.

Biuletyn I nformacji Publicznej Regiona lnego Zarzqdu Gospoda rki Wodnej w Rzeszowie.

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

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellorisl<a 17,37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 (1,5) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 98? lemail: zz-stalowawola@wody.gov.pl
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