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ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

podstawie art: 617'ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania
administracyjnega (tekstjednolity: Dz. U. z 2020 r. poz, 256, ze zmianami) w związku z art. 16
pkt 65 lit foraz pkt 69, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 5 oraz 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i
ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jednolity: Dz.
U. z 2018 r. poz. 2268, ze zmianami)„
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Katowicach zawiadamia, Że
na wniosek firmy Tauron Dysi; bucja S.A ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków d
iajaL ej w
imieniu pelnomocnika'WGŚElheZPani Doroty Nagrodzkiej
reprezentującej firmę GGĘrojekt,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych
roztopowych z terenu stacji
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dających do ziemi.
Zgodnie z art. 10 5 1
,k u postępowania administracyjnego, p
decyzji, stronom przyslij:
ypowiedzenia się co do zebranych w Ęranemmmdow
imaterialów oraz zgloszonych fdań, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania mniejszego
zawiadomienia. Ze zgromadzonymmateriaiem dowodowym można
zapoznać siew lokalu
tutejszego organu, tj. ZarządoŻleni w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8—10, 40-127,KatoWice,
po wcześniejszym telefo ' yągzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe
informacje można Lili/ska
,:
,
Ponadto informupę, ze po uplywie ww. terminu, w przypadku braku
zgioszenia przez
strony uwag ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe
postępowanie
administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydana na podstawie
złożonego wniosku
i
materialów zgromadzonych przez organ.

_?

iii

„

i

Otrzymują wg rozdzielnika
Państwowe Gospodarstwo wodne m W Domu:
Zaizqd zlewni w kamwv ach
Piac GViAi'vWBliJZiĄi8714), &O 17/ k „:: Wi”:
7. 32 !, Al ,wew 15,~ «M
zz'katovi .

„:

„„wy ;.

„i

x.

