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Gliwice, 7 Września 2018 r.
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informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 7, w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego na:
1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,
tj. dwóch budynków o funkcji magazynowej dla łodzi, zewnętrznej siłowni fitness, ściany oporowej,
boiska do piłki plażowej, oświetlenia terenu poprzez wykonanie lamp parkowych, wraz
z elementami infrastruktury towa rzyszącej,
2) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków w szczelnym zbiorniku na
nieczystości ciekłe,
w związku z realizacją zadania „Budowa Strefy Rekreacji Osiedla Stare lVliasto - Rewitalizacja Wyspy
W Kędzierzynie-Koźlu”.
Informujemy ponadto, że:

0

zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania
uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 18 września 2018 r. co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji
w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 3 października 2018 r.,

o

zgodnie z art. 73 § 1 i § la Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu
w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2,
w Dziale zgód wodnoprawnych (pokój nr 23, tel. 697 102 274),
zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego

obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Kopia:
ZUZ aa + tablica ogłoszeń + BIP
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .
Zarząd Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 ' e-mail: zz-gliwice@wody.gov.p|
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Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.) oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.),

www.wody.gov.pl
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