URZt\D MIASTA
~dzierzyn-Kotle

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
ZARZt\

Gliwice, 31 sierpnia 2018 r.

GL.ZUZ.1.421.399.2018.KBK

ZAWIADOMIENIE

Oyrektor Zarzqdu Ziewni Wod Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego (tekst jedn. Oz. U. z 2017 r. poz. 1257
z p6Zn. zm.) oraz art. 389 pkt 6 w zwiqzku z art. 16 pkt 65 lit. f), art. 389 pkt 1 w zwiqzku z art. 35 ust. 3
pkt 7, art. 16 pkt 69, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2017r. poz. 1566 z p6Zn. zm .)
informuje

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego na wniosek Pana Pawta Muzyk, 40-161 Katowice,
AI. Korfantego 55/33, dziatajqcego jako Petnomocnik Gminy K~dzierzyn-Kozle, 47-200 K~dzierzyn-Kozle,
ul. Piramowicza 32, w sprawie :
1) wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzenia wodnego, tj. wylotu ¢ 600
kanalizacji deszczowej do rzeki Odry w km 658+415 na dziake nr 1/20 obr~b Kozle wraz z pracami
towarzyszqcymi polegajqcymi na ubezpieczeniu skarpy rzeki oraz na ustug~ wodnq polegajqcq na
odprowadzaniu
do
wod
(rzeki
Odry)
wod
opadowych
lub
roztopowych,
w zwiqzku z realizacjq inwestycji: IIPrzebudowa ul. Karpackiej w K~dzierzynie-Kozlu";
2) wygaszenia w cz~sci decyzji Starosty K~dzierzynsko-Kozielskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. znak
SR.6341.1.13 .5.2017, tj. pkt 1.1 orzekajqcej 0 wykonaniu wylotu WYL 0 ¢ 600 mm z klapq
przeciwcofkowq do odprowadzania wod opadowych i roztopowych do rzeki Odry w km 658+415
dziatka nr 2478 obr~b Ktodnica;
3) wygaszenia decyzji Starosty K~dzierzynsko-Kozielskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. znak
SR.6341.2.14.4.2017 udzielajqcej Gminie K~dzierzyn-Kozle pozwolenia wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wod, tj. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu pasa
drogowego ulicy Karpackiej w K~dzierzynie-Kozlu, projektowanym wylotem ¢ 600 mm do rzeki Odry
w km 658+415 dziatka nr 2478 obr~b Ktodnica, z datq obowiqzywania do 31 maja 2027 r.
Informujemy ponadto, ie:
• zgodnie z art. _10 § 1 ustawy - Kodeks post~powania administracyjnego strony majq moiliwosc
sktadania uwag i wnioskow, a takie wypowiedzenia si~ w terminie do dnia 12 wrzesnia 2018 r. co do
zebranych dowodow i materiatow oraz zgtoszonych iqdan, przed wydaniem decyzji
w przedmiotowej sprawie, ktore przewiduje si~ do dnia 27 wrzesnia 2018 r.,
• zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy - Kodeks post~powania administracyjnego strona ma prawo
wglqdu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarzqdzie Ziewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Robotnicza 2, w Oziale Zgod Wodnoprawnych (pokoj nr 23, tel. 697 102 274),
• zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks post~powania administracyjnego, w toku post~powania
strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majq obowiqzek zawiadomiC organ administracji
publicznej 0 kaidej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego
obowiqzku dor~czenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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