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DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GL"Cńć`Fi

GL.ZUZ.1.421.371.2019.PW
Gljwice,  22  sierpnia  2019  r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód  Polskich  w Gliwicach,  na  pod5tawie art.  61  § 4  w związku z art. 49  ustawy

zdni.a    14czerwca    1960r.   -Kodek5   postępowania   administracyjnego    (tekst   jedn.    Dz.  U.    z20isr.

poz.  2096 ze  zmianami)  oraz  art.  397  us{. 3  pkt 2,  art. 389  pkt  1  w zwi.ązku  z art.  35  pkt  1  i  pkt  3,  art.  4oo
ust.  7   iart.  401   ust.1   i3   iistawy   Z dnia   20 lipca   2017  r.   -Prawo   Wodne   (tek5t  jedn.   Dz.  U. z  2018  r.

poz.  2268  ze  zmianami),

zawiadamia
o wszczęciu postępowania adminjstracyjnego

na wniosek   z dnia   19   czerwca 2019 r,   Przedsiębjc)rstwa   Welobranżowego   ATEX   Sp.   z   o.o.,   44-i45
Piichowice,ul.Gljwicka3wsprawi.ewydaniapozwoleniawodnoprawnegonausługęwodnąobejmującą:
i)     pobór   wód   podziemnych   za   pomocą   studnii   RSP-1   (1/R)   zlokalizowaną   na   terenie   dzi.ałki   nr

|277/202  w  Pilchowicach,  W ilości  Qm„ =  0,0003334 m3/5,  ąaxh.=  1,2  m3/h,  ą,d=  5,1 m3/d  (przez
290dniwroku),Qśrd=7,1m3/d(wokresiewymagającympodlewania-75dnj),Qdop=2"m3/rok,

przyza5obacheksploatacyjnychwilości4,0m3/hprzydepresji19,9m,określonychwdokumentacji
łiydrogeologicznej,   zatwierdzonej.   decyzją   Starosty   Gliwickiego   z   c!nia    13    maja   2017   r.    znak:

WOŚ.6531.00001.2019;

2)     uzdatnianie   pobranych   wód   podzjemnych   na   poirzeby  zakładu   do   celów  socjalno-bytowych   w

budynku   stacji   benzynowej.,   technologicznych   -   dla   zaopatrzenia   myjni   samochoc!owej,   celów

przeciwpoźarowych  oraz okre5owego  podlewariia  zieler)i'.

Informujemy ponadto, że:
•    zgodnie   z art.10   § 1   ustawy   -Kodeks   postępowani.a   administracyjnego,   strony   mają   możliwość

składania    uwag   iwriiosł`ów,   a{akże   wypowiedzenia   sję   wterminie   14   dni   od   di)ja    otr2ymariia
ninjej.szego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgloszonych żądań.

ponadto  jnformuje,  źe  po  uptywie  w/w terminu,  w  przypadku  braku  zgłoszenja  przez  strony  uwag  i
ewentualnych   uzupełnień   do   akt  sprawy,   przedmiotowe   postępowanie   administracyjne   zostanie
zakctńczone  decyzją,  wydaną  na  podstawje  złożonego  wniosku  i  materiałów  zgormadzonych  przez

C'r8ar',

•     zgodnie   zart.  73   §  1   i§1a   ustawy   `   Kodeks   postępowania   adminjstracyjnego   strDna   ma   prawo

wglądu    wakta    sprawy    wlokalu    organu,    tj.wzarządzie    ZlewniwGliwicach,    44-100    Gliwice,

ui.  Robotnicza 2,  w Dzi.ale  Zgód  Wodnoprawnych  po  uprzednim  telefonicznym  uzgodnienju  terrni.nu

(pokój nr 23, tel. 697102 274),
•    zgodnie  z art. 41  § 1  i § 2  ustawy  -Kodeks  postępowanja  administracyjnego,  w toku  postępowania

strony  oraz   ich   przedstawiciele   i pełnomocnicy  mają   obowiązek   zawiadomić   organ   administracji

publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego,  a w razie zanjedbania  tego
obowiązku doręczenie pi5ma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
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