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` Gliwice, 31 stycznia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy zdnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 16 pkt 69, art.
389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. f), art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r.- Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268),
informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Stanisława Olbryt z Zakładu Usług
Projektowych PROINSTAL, 44-121 Gliwice, ul. Niedbalskiego 4/5, działającego jako Pełnomocnik Zarządu
Budynków Miejskich l T.B. Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11, w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:
1)

wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu do odbiornika - Włączenia kanalizacji deszczowej
DN 160 mm do zarurowanego odcinka rowu -„potoku Ligockiego" 0 średnicy 0 1000, na działce
o nr ewid. 195 obręb Ligota Zabrska;

2)

usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia
wodnego, tj. rowu - „potoku Ligockiego”, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miasta
Gliwice.
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Informujemy ponadto, że:
3

zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają możliwość
składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 13 lutego 2019 r., co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzjiw przedmiotowej
sprawie, które przewiduje się do dnia 12 marca 2019 r.,

0

zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo
w akta sprawy Wlokalu organu, tj. w Zarządzie ZlewninIiwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych (pokój nr 23, tel. 697 102 274),
wglądu

0

zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks 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.
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