Kraków, dnia 27.11.2018r.,

KR.ZUZ.2.421.693.2018.MiW

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego

Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z
2017r. poz. 1566 z późn zm./ w związku z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 5.11.2018 poz.2096 z późn. zm.) obwieszcza się, iż zostało
wszczęte na wniosek spółki Miejskie PrzedsiębiorstwoWodociagów i Kanalizacji S.A z siedzibą ul.
Senatorska 1 Kraków (na terenie miasta Krakowa) i Gminy Igołomia-Wawrzeoczyce z siedzibą
Wawrzeoczyce 57, 32-125 Wawrzeoczyce (na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeoczyce) działających
przez pełnomocnika Panią Beatę Kaczor, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego na:
Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pot.Kościelnickiego oraz przez wały
przeciwpowodziowe rurociągóww rurociągach osłonowych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
(rurociągów tłocznych) od rejonu ul. Betonowej i Wiązowej do granicy miasta Krakowa i gminy Igołomia
- Wawrzeoczyce w Krakowie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (rurociągów tłocznych) dla
miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały – etap 1 w gminie Igołomia-Wawrzeoczyce.
W związku z powyższym strony mogą złożyd odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w
każdym stadium postępowania zapoznad się z materiałem dowodowym zgromadzonym
w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzied się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądao, w tym złożyd wyjaśnienia na piśmie, w siedzibie Paostwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice, ul. Drogowców 6, pokój
nr 113, telefon 12-6284165, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1430.
W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące
sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji
kooczącej postępowanie w sprawie.
Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z
2017r. poz. 1566 z późn zm./, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane stronom do
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeo i na stronach internetowych Paostwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Igołomia-Wawrzeoczyce, Urządu Miasta Krakowa,
Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Dyrektor
Paostwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni wKrakowie
Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 6284337|faks: +48 (12) 6284035|e-mail: zz-krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

