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Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia ll0 lipca 2017 r, Prawo wodne (Dz. U. z201,B r, poz.2268
ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 1,4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adnlitlistracyjnego
(Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni llGW Wody Po!skie w Krośnie

zawiadamia

g wszczeciu postepowania administracvin()gq w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictt,va

Sp. z o. o., Oddział Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska I12, 3B-200 Jasło pozwolenia

wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu podwyższonego ciśnienia DN200/150 przez wody
powierzchniowe płynące cieku lwoniczanl<a w km7+740, działka nrewid,3066, ciel<u bez nazwy

w km 7+780, działka nr ewid, 5456, obręb 0001 lwonicz, gmina lwonicz oraz przez rłlody

powierzchniowe płynące cieku Badoń w l<nr 5+343, działka nr ewid. 1749, obręb 0006 targowiska,
gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania

administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia ww. wniosku i możliwości zapoznania się z aktarni

tego postępowania, w terminie 14 dni od clatv otrzvmania ninieiszego zawiąpl_qrTliśd!.

W zasięgu oddziaływania znajdują się nastqpujące działkio nrewid: 2?.08lI,ż206/2,5456,3066,
3272,3287/1, położone w m. lwonicz, gmina lwonicz-Zdrój, pow. krośnieński, woj. podkarpacl<ie oraz

działki nr ewid. 1003,1749,997 połozone w m. Targowiska, gm. Miejsce Piastowe, pow. krośnieńsl<i, woj.

podkarpackie.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polsl<ie

w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 509.

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie zart,401, ust,3 ustawy z dnia 20lipca 20t7 r, Prawo wodne (Dz, U. z201,8,poz.ż?_68ze
zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się preepis art. 49 ustawy z dnia 1-4 czerwca 1960 r. - l(cldel<s

postępowania administracyjnego ,,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

l nformacji Pu blicznej".
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