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Katowice, dnia 20 listopada 2018 r.
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ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
podstawie art. 61 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnega (tekstjednolitv Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddzial
w Czeladzi Centralny Zaklad Odwadniania Kopalń ul. Kościuszki 9, 417253 Czeladź, zostalo wszczęte
postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odwadnianie
przez Pompownię „Grodziec", wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni „Grodziec” oraz
odprowadzanie wód kopalnianych z odwadniania wyrobisk górniczych do potoku Wielonka.
Mając na uwadze normę prawną odtwarzana z art. 10 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks
postępowania odministrocyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w celu zapewnienia
stronom czynnego udzialu w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
zglaszania
7
terminie
dni
od
dnia
ewentualnych uwag w
otrzymania niniejszego zawiadomienia, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy
ul. Sokolskiej 65, 407087 Katowice, pok. nr 108 w godz. 8307150”. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 32 250 41 28 wew, 18.
Ponadto informuję, że po uplywie wskazanego terminu, w przypadku braku zgloszenia przez
strony uwag ewentualnych uzupelnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne
zostanie zakończone decyzją, wydana na podstawie złożonego wniosku materiałów zgromadzonych
przez organ.
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust,1iusr.2 rozporządzenia Parlamentu Europejsklego . Rady [UE] zona/E79 ] «m.: 27 kwietnia
2015 r. w sprawrr- „ma fizycznych w zquzku 1 przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu lakirh danych oraz
why/emo dyrektywy QS/Ab/WF (Dz urz. UE L 115 z dnla 04 05 2015 r] speimono poprzez zamieszczenie ›nlormaqi na stronie internetowej
1

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.kzgwgovpl w zakladce: MMk/Agjrgfgwacwf
TPIIPI'WG'ZW'F danym mobowm
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Otrzymują wg rozdzielnika
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Katowicach
ul Sokolska 55, 407087 Katowice
T 32 250 41 27 wew 13; e mail zuz zzrkatowi(e@wody.gov.pl
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