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zAWlADoMlENlE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjneBo (tekst jedn. Dz. U, z 201,8 r. poz.2096 z

późn, zm.) oraz art. 389 pkt 1 W związku z art, 35 ust. 3 pkt 7, ań. 16 pkt 69, ań. 389 pkt 6 w związku z

art. 16 pkt65 lit. f), art.397 ust.3 pkt 2, art" 400 ust.7 iart.401 ust. 1iust.4 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. - Prawo Wodne (tekst jedn. Dz, U. Z 20],8 r. poz, 2268 zpóźn. zn:..|,

informuje

o wszczęciu postępowania ad ministracyjnego na wniosek pani Urszuli Ćwiek z LandAR Projects sp. z o.o.,

03-946 Warszawa, ul, Brazylijska 10a lok. 37, dzialającej jako Pełnomocnik Gminy Sośnicowice, 44-153

Sośnicowice, ul. Rynek 19, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu WK-1
na działce nr 2153/29O obręb Sośnicowice oraz na uslugę wodną polegającą na odprowadzaniu wód
opadowych i roztopowych pochodzących z boiska sportowego do urządzenia Wodnego - rowu,
w związku z realizacją żadania,,Doposażenie boiska spońowego przy ul. smolnickiej wraz z wykonaniem
odwodnienia pvty w postaci drenażu",

lnformujemy ponadto, że:

. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - kodeks postępowania ad ministracyjnego, strony mają możliwość
skiadania uwag iwniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r., co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zBłoszonych żądań, przed wydaniem decyz,ji

W przedmiotowei sprawie, które przewiduje się do dnia 8 lipca 2019 r.,

o zgodnie z art.73 § 1 i § 1a ustawy - kodeks postępowania administracyjne8o strona ma prawo

wgiąciu w akia sprawy w lokalu organu, tj. w Zarzącizie Ziewni w G]iwicach, 44-i00 Giiwice,
ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych (pokój nr 23, tel. 697 Loz 274),

. z8odnie z art-41 § 1i§ 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjne8o, Wtoku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele ipełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronlczne8o, a W razie zaniedbania tego
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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