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Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Krosno, dnia 12 września 2022 r.
RZ.ZUZ. 1.4213.3.2022.MK
OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10, art.
49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej zwane Kpa), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne),
zawiadamia strony o:
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego ASA Glass Sp. z o. o. ul. Lotników 4A, 38-400 Krosno, decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.460.2018.JT w punkcie 1.2 w zakresie
odprowadzania do powierzchniowych wód płynących potoku Marzec (działka nr ewid. 364/1 obręb Przemysłowa, jednostka
ewidencyjna Miasto Krosno) istniejącym betonowym wylotem o 0 500 mm oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych
ze zlewni zlokalizowanej na działkach nr ewid. 318/12, 356/3, 356/6, 334/5 położonych w miejscowości Szczepańcowa, gmina
Chorkówka oraz działek 361/1, 362/2, 362/3, 362/5, 362/6 położonych w Krośnie.
Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłosić żądania pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5,
38-400 Krosno w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 516 w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.), jeżeli liczba stron
przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
„zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
W toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 Kpa.
Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m Krosno, gmina Miasto Krosno.
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