
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Gliwice, 3 czerwca 2022 r.

GL.RUZ.4210.38.2022.6.KS/TS
ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 735 ze zm.) art. 397 ust. 3 pkt l lit. a) tiret 8, art. 400 ust. 7,
art. 401 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 2233 ze zm.),

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pełnomocnika Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe postępowania
administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Kujakowicki Potok
w km 2+533 wzdłuż linii kolejowej nr 272 w km od 3+989 do km 4+018 w ramach NPW ERTMS.

•

Informujemy ponadto, że:
zgodnie z art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania
uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego
zawiadomienia do publicznej wiadomości, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań (przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie), po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 32 777 49 93;
zgodnie z art. 73§1 i § la Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta
sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale zgód
wodnoprawnych (pokój nr 305, tel. 32 777 49 93);
zgodnie z art. 41§ 1 i §2 Kodeksu 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;
na podstawie art. 397 ust. 3 pkt l lit. a) tiret 8 ww. ustawy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych,
o których mowa w art. 388 ust. l pkt l ustawy, jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie
urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu
art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
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