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Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich

w Gliwicach, na

podstawie

art. 61,§, 4 ust,awy,z"dnia lłczenłca.1960 r.- ,Kodeks postępowania .administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U, z202Or. poz.256), art. 17 ust. 1 pkt 4, art.397 ust.3 pkt 1 lit. a) tiret 2, art. 401 ust. 4 ustawy

zdnia2olipca2017

r. - Prawo

wodne (tekst jedn. Dz.U.z2o20 r. poz.310),

o wszczęciu, na wniosek Gminy .r".r"-,.:;;::;
z dnia l8 listopad a żot9r., uzupełniony
w piśmiez dnia 9 marca 2020 r. postępowania administracyjnego w śprawieo wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego zbiornika przeciwpowodziowego,
zlokalizowanego na działce nr 797/72 obręb Czechowice, w rejonie ul. Wodnej w CzechowicachDziedzicach, polegającej na wykonaniu w grobli zbiornika urządzenia upustowo-przelewowego,
umożliwiającego wprowadzanie do zbiornika wód deszczowych, ze zbiornika retencyjnego wykonanego

na sąsiedniej działce nr797/69 obręb Czechowice.

lnformujemy ponadto, że:
zgodnie z art, 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwośćskładania
uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego
zawiadomienia do publicznei wiadomości,co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań (przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, , którą przewiduje się do dnia
30 kwietnia 2020 r.|, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te|. 32 777 49 93;
. zgodnie z art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta

.

sprawy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Wszelkie dodatkowe informacje można

o
o

uzyskać pod nr te|. 32 777 49 93;

zgodnie zart.4! § 1i§ 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wtoku 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; .:!
na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 2 ww. ustawy, od dnia]'1 stycznia 2018 r. dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwymw rozumieniu
przepisów ustawy zdnia L4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wsprawie
pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy, na wykonanie budowli
przeciwpowodziowych (co ma miejsce w niniejszej sprawie),
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