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Katowice, dnia 6 grudnia 2018
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ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administrocyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami) w związku z art, 16 pkt 65 lit. d , art. 35 ust. 1
ust. 3 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 400 ust, 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r, Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zmianami) Dyrektor Zarządu zlewni
w Katowicach zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.08.2018 r., uzupelnionv pismem z dnia 26.11.2018
r., Pana Stefana Wyczkowskiego, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Będzin,
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
udzielenia ww. podmiotowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego , ujęcia
brzegowego, wykonanego w formie studni z kanałem dopiywowym o średnicy 200 mm, na dzialce
o numerze ewidencyjnym 114/5 km, 23, obręb Będzin, gmina Będzin oraz na korzystanie z wód
w ramach uslug wodnych, poprzez pobór wód powierzchniowych z rzeki Przemszy w celu
funkcjonowania fontanny kaskadowej,
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawą odtwarzana z art. 10 5 1 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu 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. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni
w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, 404087 Katowice, pok. nr 102 nr 104 w godz. 730-143”. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 15.
Ponadto informuję, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony uwag
i
ewentualnych uzupeinień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie
zakończone decyzją, wydana na podstawie złożonego wniosku i materialów zgromadzonych przez
organ.
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