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ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art, 16 pkt 69, art. 35 ust. 1 ust. 3 pkt 7, art.
389 pkt 1, art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2 oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz, U. z 2017 r. poz, 1566, ze zmianami) Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, ze na
wniosek z dnia 01.1042018 r. Pani Darii Paterek - Wiceprezydent Miasta Będzin, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Będzin z siedzibą przy ul. 11 Listopada 20,
424500 Będzin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w ramach usług
wodnych, poprzez odprowadzanie do rzeki Przemszy w km 37+535 jej biegu, istniejącym wylotem
W-7, wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze zlewni obejmującej obszar ul. Paryskiej
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w Będzinie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzana z art. 10 5 1 ustawy Kodeks
postępowania administrocyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym
postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie zlewni w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, 40087 Katowice,
pok. nr 102 nr 104 w godz. 830-150”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27
i

wew.

111

lub 15.

Ponadto informuję, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag
ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie
zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez
organ.
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20131579
z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie osób frzymiyrrr w związku z przetwarzaniem danych osobowym [
sprawie swobodnego
arzepiywa takich danych oraz uchylenia dyrektywy srs/457% (Dz. Urz. oe L 119 z ama 04.05.2016 r.) spelniono poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem
www.kzewgovoi w zakladce: MATERIALY leURM/itYJNE | WYJAŚNIENIA DO PRZŁPISÓW * Klauzula informacyjna *
grzetworzame armor osobowych.
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p_tgymu'ąwg rozdzielnika
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd zlewni w Katowicach
ul. Sokolska 65. 407087 Katowice
T. 32 250 41 27 wew. 14 lub 15. e—mail zzekatowice@wody.gov„pl
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Rozdzielnik do gisma GL.ZUŻ.2.421813201830:
1. Pani Daria Paterekf Wiceprezydent Miasta Będzin
Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 427500 Będzin
Z. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 4157100 Gliwice
. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowrcach, ul_ Wróblewskiego 35, 4072111 Katowxce
, BIP | tabhca ogloszeń — PGW Wody Polskie RZGW Gliwice
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