Leszno, 28.04.2022 r.
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Na podstawie art. ].0 § 1, art, 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca ].960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U.z2ożl,r.,poz,735 )art.401ust. 3,4i8 ustawy zdnia20lipca2077 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2O2L r. poz.2233| Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie

zawiadamia, że
w związku ze wszczęciem, na wniosek pana Kamila Okruty pełnomocnika Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej TRZEBNlCA - ERGO Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie:

1) wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez

Starostę
Trzebnickiegedecyzja-enak OŚRiL.63ĄL.Is.2a72 dot. poboru wód podziemnyeh,-odprowadzania
popłuczyn z płukania filtra oraz wygaszenia decyzji Starosty Trzebnickiego z dnia O4.05.20LI r.
zna k oŚRi t.6

34L.!2.żotl,

Z)

usługi wodnej tj. poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą dwóch
studni głębinowych (studnia nr 1 i studnia nr 2) na terenie ujęcia w Ligocie,

3)

usługi wodnej tj. wprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze Stacji Uzdatniania
Wody do rowu R-N5,

przysługuje stronom prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 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 złożonego wniosku i materiałów
zgormadzonych przez organ.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje,

iż z aktami sprawy można zapoznać się tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu

i

sposobu ich

udostępnienia telefonicznie pod numerem tel, (65)547 6142lub mailowo maia.gorczvca@wodv.gov,pl.

Uwagi i wnioski dotyczące postępowania mogą wnosić, w podanym wyżej terminie, pisemnie na adres
organu Zarząd Zlewni w Lesznie, przy ul. Chociszewskiego t2,64-100 Leszno, a także poprzez skrzynkę
podawczą ePUAP.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego, 64-100 Leszno

c

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65)547

6t 30 lub

mailowo

zzleszno@wody.gov.pl
Pouczen!e
Zgodnie z art. 73 § 1 K,p.a. strony majq prawo wglqdu w akta sprowy, sporzqdzania z nich notatek, kopii lub
odpisów.

Zgodnie z art, 32 i art, 33 K.p,a. strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności
wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadajqca zdolnośc do
czynnościprawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub

zgłoszone do protokołu.

Zgodnie z ort, 40 § 4 K.p,a. stronal która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby

w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika

do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej

i

nie działa za pośrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiqzana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że
doręczenie następuje zd pomocq środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art, 47 K,p,a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy majq obowiqzek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania ww. obowiqzku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Publicznie ogłoszone przez obwieszczenie, umieszczone na okres 14 dni na:

@

trUli.y ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

2.

w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

3.

tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

4.

w biuletynie informacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

(data umieszczenia na tablicy ogłoszeń, podpis)

(data zdjęcia obwieszczenia, podpis)

sprawe prowadzi:
lnż. Maja Gorczyca
Dział zgód wod no pra wnyc

h

tel, 691 233 I41"
e- mail: maia.gorczvca@wodv,gov.p|

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

