Leszno, dnia 28.04.2022

DYREKToR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODN EGO
WODY POLSKIE
w R.zuz.z.42Lo.Io2.2022,EF

oBWlEszczENlE
Na Podstawie art. 49 oraz ust. 73 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2O2Lr.poz,2233t.j,)art,389 pkt. L,art.397 ust.3 pkt. 2,art.4o!ust.3 i4 ustawy
z dnia 20 lipca 2OI7 r, Prawo wodne (Dz. U. z2O21, r, poz.624t,j.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód polskich
w Lesznie informuje, Że na wniosek Pana Kamila Okruty - pełnomocnika Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Trzebnica

-

Ergo Sp. z o.o. zostało

wszczęte
PostęPoWanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługiwodne obejmujące
Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia w miejscowości Cerkwica za pomocą dwóch
studni głębinowych: studni nr l zlokalizowanej na działce nr ewid. 67/2 obr, Cerkwica gm. Trzebnica oraz
studni nr ll zlokalizowanej na działce nr ewid. I39/2 obr. Cerkwica gm. Trzebnica w powiecie trzebnickim.

Zgodnie z art, 49 K.p.a. zawiado]nienie uznaje się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
W Przypadku braku uwag i wniosków, po upływie powyższego terminu przedmiotowe postępowanie
administracyjne zostanie zakończone wydaniem decyzji na podstawie złożonegowniosku i materiałów
zgromadzonych przez organ.
pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. 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 lnformacji
publicznej na stronie podmiotowej właściwegoorganu administracji publicznej
Zgodnie zart.73 § 1K.p.a. strony mają prawo wglądu wakta sprawy, sporządzania z nich notatek,
kopii lub odpisów.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje,

Że możliwoŚĆ zapoznania się z aktami sprawy oraz zgromadzonym materiałem dowodowym może nastąpić
tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu ich udostępnienia telefonicznie pod nr (65) 547 6L 42lub

mailowo: elzbieta.fora lewska@wody.gov.pl.
Uwagi i wnioski dotyczące sprawy, strony postępowania mogą wnosić, w podanym wyżej terminie,

Pisemnie

na adres organ: Zarząd Zlewni w Lesznie, ul,

a także poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Chociszewskiego 12, 64-Loo Leszno,

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 547 6142, e-mail zzleszno@wodv.gov.pI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewniw Lesznie, ul. Chociszewskiego 12,64-100 Leszno

r.

