Leszno, dnia 29.04.2022 r.
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DYREKToR
zARzĄDU zLEWNl W tEszNlE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODN EGO
WODY POLSK|E
w R.zuz,z.4210.Loo.2022. M M

oBWlEszczENlE
Na Podstawie art. 49 oraz ust. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. oz. U.z2o2Lr,,poz.735) art.397 ust,3 pkt. 2,art.400 ust. 7 orazart.401
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2OI7 r, Prawo wodne (t.1. Oz. |J. z 2O21r. poz. 2233| Dyrektor Zarządu
Zlewni WÓd Polskich w Lesznie informuje, że na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
TRZEBNICA-ERGO Sp. z o,o. zostało
wszczęte

PostęPowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi
wodne polegające na poborze wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą dwóch
studni głębinowych na terenie ujęcia w miejscowości Blizocinie oraz na wprowadzaniu ścieków
przemysłowych ze Stacji Uzdatniania Wody do rzeki Głęboki Rów.
Zgodnie z art. 4Ot ust. 3 ustawy Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach
dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje
się Przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Jednocześnie zgodnie z art. ]-0 § 1 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.1. Oz. |J,z2O21, r, poz.735), zawiadamiam, iz przed wydaniem decyzjistronom
PrzYsługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszen ia.

przypadku braku uwag i wniosków, po upływie powyższego terminu przedmiotowe
PostęPowanie administracyjne zostanie zakończone wydaniem decyzji na podstawie złożonego

W

wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § l 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 wtaściwego organu administracji
publicznej
Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strony mojq prawo wglqdu w akta sprawq sporzqdzania z nich
notatek, kopii lub odpisow.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewniw Lesznie, ul. Chociszewskiego 12,64-100 Leszno

Dyrektor 7arząduZlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
informuje, iź z aktami sprawy można zapoznać się tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu
i sposobu ich udostępnienia telefonicznie pod numer (65)547 6L 42 Iub mailowo:
zz-|eszno@wodv.gov.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące sprawy, strony postępowania mogą wnosiĆ, w podanym wYŻej
terminie, pisemnie na adres organu ZarządZlewniw Lesznie, ul. Chociszewskiego LŻ,64-tO0 Leszno,
a także poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod

nr tel. 547

6L

maciei. mackowiak@wodv.gov. pl.

Publicznie ogłoszone przez obwieszczenie, umieszczone na okres 14 dni na:
1-.

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w dniu

2.

tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w dniu

(data umieszczenia na tablicy ogłoszeń, podpis)

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Maciej Maćkowiak
Specialista w dzia\e zgód wodnoprawnycIr
tel.6s547 6142
e-mail: lnaciej.mackowiak@wody.gov.pl

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