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ZARZĄDU ZLEWNI WÓD  POLSKICH  W GLIWICACH

Gl.ZUZ.1.421.358.2019.KBK Gliwice,  4 września  2019  r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor   Zarządu   Zlewni   Wód    Polskich   wGliwicach,    na   podstawie   art.  61   §4   ustawy   zdnia
14 czerwca  1960 r.  -Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst jedn.  Dz.  U.  z 2018 r.  poz.  2096  ze
zmianami)  oraz  art. 397   ust. 3   pkt 2,  art. 389   pkt 1  w związku  z art.16   pkt 62,   pkt  69,  art. 400   ust. 7

i  art.  401  ust.1  ustawy  z dnia  20  lipca  2017  r.  -  Prawo  wodne  (tekst  j.edn.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2268  ze

zmianami),

informuje
o wszczęciu postępowania administracyj.nego

na   wn!osek      Pani   Doroty   Zych   i   Pana    Marcina   Zych,   44-144   Żernica,   ul.   Wrzosowa   71,      z   dnia

17  czerw:Ł   2019  r., o wydanie  pozwoleń wodnoprawnych  na  usługi wodne  polegające na:

1)       wprowadzaniu oczyszczonych ścieków  bytowych  z  biologicznej  indywidualnej  oczyszczalni ścieków,

2)     odprowadzaniu wód opadowych i  roztopowych,

pochodzących    z   jednorodzinnego    budynku    mieszkalnego    w    żernicy    przy    ul.    Wrzosowej    działka
ewid.  1016/121 obręb Żernica.

lnformujemy ponadto, że:

•     zgodnie   zart.10   §  1   ustawy   -Kodeks   postępowania   administracyjnego,   strony   mają   możliwość

składania  uwag i wniosków, a także wypowiedzenia  się w terminie do dnia  13 września  2019  r.,  co  do

zebranych dowodów i materiałów oraz zFłoszonych  żądań,  przed wydaniem  decyzji w przedmiotowej
sprawie, które przewiduje się do dnia s paździemika 2019 r.,

•        .    Li`ic   4aii.  ł3    §1   iśjd    u>ia\^y        ^ucJeks   puslępowaiłia   administracyjnego,    siiułid    iiia    L,awu

wgląc!u    wakta    sprawy    wlokalu    organu,    tj.    w    Zarządzie    ZlewniwGliwicach,    44-100    Gliwice,

ul.  Robotnicza  2,    w  Dziale   Zgód   Wodnoprawnych,    po    wcześniejszym   telefonicznym    uzgodnieniu

terminu (pokój nr 23, tel. 697102 274),

•     zgodnie  z art. 41  §  1  i § 2  ustawy  -Kodeks  postępowania  administracyjnego,  wtoku  postępowania

strony   oraz   ich   przedstawiciele   i pełnomocnicy   mają   obowiązek   zawiadomjć   organ   administracji

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