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Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Katowice, dnia 16 maja 2019

r.

GL.ZUZ.2.421.80.2019.MS,€3SbĄ
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

podstawie art, 61 5 1 i 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 34 pkt 3, art.
389 pkt 2, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 414 ust. 1 pkt 2 oraz art. 418 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,
poz. 2268 ze zmianami), Dyrektor
Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek ROWIS-SYSTEM Spólka jawna M. Siemiński
i Stanisław
Wilk, ul. Mickiewicza SGA, 42-500 Będzin, zostalo wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemyslowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku
produkcji preparatów przeciwpieniących na terenie zakladu przy ul. Mickiewicza w Będzinie, do urządzeń
kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kościuszki 140,
Na

i

42—500 Będzin.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawna zawartą w art. 10 5 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10,
407127 Katowice, piętro Iv, pok, nr 406, w godz. 7307143”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 32 250 41 27 wew. 18.
Ponadto informuje, że po uplywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony uwag
ewentualnych uzupelnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie
zakończone decyzją, wydana na podstawie zlożonego wniosku materiałów zgromadzonych przez organ.
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Obowiązek iniarrnacyiny wynikający z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (ue) 2016/679
dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osohawych i w
spraw/ie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE(D1 Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2015 ni spelniono poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem
www.wody.gov.9lw zakladce: o wadach Polskich — RODO.
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Łazy
Otrzymały:
1.

RDWIS —SYSTEMsp. ], M. Siemiński, St. Wilk
ul. Mickiewicza SSA, 427500 Będzin

2,

MPWiK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140,
BIP
BIP

42-500 Będzin
PGW Wody Polskie RZGWG/iwice
— UM Będzin

—

ZUZ

a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8710, 407127 Katowice
T. 32 250 41 27 wew. 15; email. zuzzz—katowrce@woaygavpi

www wody.gov.pl

