Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Krosno, dnia 11 lipca 2022 r.

RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKO

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając
na podstawie art. 49, art. 10 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. -dalej zwane Kpa), w związku z art. 414 ust. 1 pkt 2, art.
418 ust. 1 z, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zmienionego pismem z dnia 6 lipca 2022 r

zawiadamia ponownie strony postępowania
-o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego decyzją z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT w części dotyczącej usługi
wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych wylotem WYL10 do rowu w km
drogi krajowej nr 94 619+290,10 tj. w pkt 5 b) ww. decyzji, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych
w związku z inwestycją pn.: „Kontynuacja budowy drogi krajowej Nr 4 obecnie DK nr 94 613+767,30 619+596,72) przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 4
(E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami
budowlanymi - ode. Łańcut - Głuchów km 613+767 - 619+589,86.,,
Do 3 dni po otrzymaniu niniejszego pisma można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotowej sprawy pod adresem: Zarząd Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego.
Informację o wszczęciu ww. postępowania podano do publicznej wiadomości na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz w Urzędzie Miasta Łańcuta.
Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art.
49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej
formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej".

Zarządu Zlewm w Krośnie
fech Kłosowicz

Otrzymują:
Wg rozdzielnika
Państwowe ś.ospodarstwo Wodne Wody Polskie Z a r z ą d Zlewni w Krośnie
ul. Bics/c/ad/ka 5. 38-400 Krosno
tel. centr. + 48 13 448 89 93. e-mail: //-krosno a wodv.gov pl. www wod\ gov pl

Strona I z 2
R Z . Z I Z I.42IO.192.2022.MKo

