Wrocław, dnia 1 lutego 2021 r.

WR.RUZ.4210.140m.2020.RS

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia zainteresowane strony
o wydaniu decyzji z dnia 27 stycznia 2021 r., znak: WR.RUZ.4210.140m.2020.RS, udzielającej Gminie
Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, pozwoleń wodnoprawnych na:
− wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr: 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 183, 192, 193
obręb Chrzanów, gm. Kobierzyce
− usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych – wód opadowych
i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z rozbudowywanej drogi gminnej i ciągu pieszo - rowerowego,
− roboty w wodach Czarnej Sławki na dz. nr 168 obręb Chrzanów,
w związku z rozbudową drogi gminnej nr 107073D od Kobierzyc do Chrzanowa i budową ciągu pieszo –
rowerowego.
Decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od
dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia, które uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ww. ustawy, organ administracji publicznej może zapewnić stronie
udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym
mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.), bądź inny adres elektroniczny
wskazany przez stronę.
Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępca Dyrektora
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Publicznie ogłoszone przez obwieszczenie, umieszczone na okres 14 dni na:
1. stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej RZGW we Wrocławiu PGW WP; w dniu …………………………………………...,
2. stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu; w dniu ..……………………….....,
3. stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce; w dniu ……………………………………………….....,

Skutek prawny doręczenia niniejszego obwieszczenia, nastąpi po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia w tej
sprawie.
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