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Dyrektor
Zanqdu Zlewni
w Stalowej Woli

Pa fi stwowe Gos poda rstwo
Wodne Wody Polskie

R2.2U2.4.42t0.3 3. 2020. E B

URZID MIEI,SKI
36-700 KoLsuszowA

Wywieszono na tablicy ogloszeri

od dnia ..1 /,.Q/t...d.Q {9 r.. .. ".

do dnia .9.{",.22,...1o.2o,. ...

podpis &

Wodnym w Leiajsku, z siedzibq ul. Mickiewicza 79,
7r0 - 1430. Sprawq prowadzi pani Ewa Barafiska

INFORMAOA
o wszczqciu postepowania administracyinego

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

administracyjnego /Dz. U. z 2078 r., poz. 2096 z pdin, zm./ oraz art. 400 ust, 7 ustawy zdnia

20 lipca 2071 r, Prawo wodne lDz,U.z20L8 r,, poz. 2268 z p62n, zm./, zawiadamiam o wszczqciu

na wniosek Wdjta Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b postqpowania administracyjnego w sprawie

zmiany pozwolenia wodnoprawnego DyrektoraZarzqdu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 30 wrzeSnia

ZOLS r., znak R2,21J7.4.4210.300.2019.E8 na wykonanie urzqdzef wodnych oraz na ustugq wodnq

polegajacq na odprowadzeniu w6d opadowych tub roztopowych do ziemi dla zadai inwestycyjnych

pn. ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla Dqbr6wka w miejscowoici Cmolas" oraz,,Budowa

ciqgu pieszo-jezdnego w miejscowo6ciCmolas", gmina Cmolas, powiat kolbuszowski.

Pozwolenie zostanie zmienione w zakresie nr dzialek w nastqpujqcy spos6b:

1) dziatka ewid. nr 5689/1 zostanie zmieniona na 5689

2) dzialka ewid. nr 56$/f zostanie zmieniona na 5683

3) dzialka ewid. nr 84213 zostanie zmieniona na 8421t
4) dzialka ewid. nr 841/l zostanie zmieniona na 841

5) dziatka ewid. nr 840/1 zostanie zmieniona na 840

6) dzialka ewid. nr 8L6lt2 zostanie zmieniona na876/2
7) dzialka ewid. nr 816/10 zostanie zmieniona na 816/6

. Jednoczeinie, majqc na uwadze normq prawnq odtwarzanq z art. 10 5 1 ustawy Kodeks

postqpowania administracyjnego, informujg o mo2liwo6ci zapoznania siq z aktami sprawy,

wypowiedzenia siq co do zebranych dowod6w izgiaszania ewentualnych uwag wterminie do dnia

28 lutego 2020 r.

Akta sprawy dostqpne sq w Nadzorze

37-300 Le2ajsk, pok. nr 10 w godzinach

tel.17 2420246.
Ponadto informujQ, 2e po uplywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony

uwag i ewentualnych uzupelnied do akt sprawy, przedmiotowe postqpowanie administracyjne

zostanie zakoriczone decyzja, wydanq na podstawie zto2onego wniosku i material6w zgromadzonych

przez organ.
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Niniejsz4 informacjg zamieszcza siq:

1. Tablica ogloszei i Biuletyn lnformacji Pubticznej Urzqdu Gminy Cmolas

'tii faUtica ogtoszeri i Biuletyn lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy w Kolbuszowej

Y frUti.u ogtoszeri Zarzqdu Zlewni w Stalowej Woli, Biuletyn lnformacji Publicznej w RZGW Rzesz6w

4. A/a.

Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Stalowej Woli, ul. jaglelloriska 1'7,37-45O Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 lernail: zz-stalowawola@wody.gov.pl
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Zarzqdu Zlewni
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ZAWIADOMIENIE podpis ........&-
owszczqciupostepowaniaadministracyjirego \/'z

Na podstawie art. 51 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6in. zm.) w zwlqzku z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. zZOLB r. poz. 2268 z p62n. zm.), zawiadamiam o wszczgciu

na wniosek W6jta Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b postqpowania administracyjnego w sprawie
zmiany pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 30 wrze(nia
2Ot9 r., znak RZ.ZUZ.4.4ZL0.3OO.2019.EB na wykonanie urzqdzefi wodnych oraz na ustugg wodnq
polegajqcq na odprowadzeniu wdd opadowych lub roztopowych do ziemi dla zadah inwestycyjnych
pn, ,,Budowa drogigminnej dojazdowej do osiedla Dqbr6wka w miejscowo6ci Cmolas" oraz,,Budowa
ciqgu pieszo-jezdnego w miejscowofti Cmolas", gmina Cmolas, powiat kolbuszowski.

Pozwolenie zostanie zmienione w zakresie nr dzialek w nastqpujqcy spos6b:
1) dzialka ewid. nr 5689/1 zostanie zmieniona na 5689
2) dziatka ewid, nr 5683/1 zostanie zmieniona na 5683
3) dzialka ewid. nr 842/Szostanie zmieniona na84217
4) dziatka ewid. nr841/l zostanie zmieniona na 841
5) dziatka ewid. nr 840/1 zostanie zmieniona na 840
5) dziatka ewid. nr 8LGh2 zostanie zmieniona na81612
7) dziatka ewid. nr 816/LO zostanie zmieniona na 816/6

Jednoczeinie, majqc na uwadze normq prawnE odtwarzanE z art, L0 S 1 ustawy Kodeks
postqpowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym
postqpowaniu administracyjnym, informujq o moiliwoici zapoznania siq z aktami sprawy,
wypowiedzenia siq co do zebranych dowod6w i zgtaszania ewentualnych uwag w terminie
7 dniod dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostqpne sq w Nadzorze Wodnym w Leiajsku, z siedzibq ul. Mickiewicza 79,
37-300 Le2ajsk, pok. nr 10 w godzinach 730 - 7430. Sprawq prowadzi pani Ewa Baraiska
tel.17 2420246.

Ponadto informujq, 2e po uplywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupelniei do akt sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne
zostanie zakoficzone deolzjq, wydanq na podstawie zloionego wniosku i material6w zgromadzonych
przez organ.

Zmiana decyzji ostatecznej moie zostai dokonana pod warunkiem zgody wszystkich stron
postqpowania - art. 155 kodeksu postgpowania administracyjnego.
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Otrzvmuiq;
1. Gmlna Cmolas, Cmolas 237 9,36-105 Cmolas

G Gmina Kolbuszowa, ul. Obroricow Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa
3. Powiat Kolbuszowski, ul, 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa
4. Ala
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Wywieszono na tablicy 6qi., s ;.+.. "
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do dnia ..{.r...Q{,. 20 9.0 ,r

Pa6stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

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

tel.: +48 (15) 84 28982 | faks: +48 (15) 84 28982 lemail:zz-stalowawola@wody.gov.pl


