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Napodstawieart,401 ust.3 ustawy zdniaZOIipcaż017 r. Prawowodne (Dz.U.z2018,poz,2ż68
ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
20l8 r. poz.2096 ze zm,),

Dyrektor ZarządaZlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia

o wydaniu postanowieniazdnia9 października2019 r. znak:RZ.ZUZ.L4ż|.186.20I9.JJ o sprostowaniu
oczywistej omyłki w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, z dnia 7 października
2019 r, znak: RZ.ZUZ.|.421.186.2019.JJ, w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi lozefczyk INSTAL-
GAZ,Widacz7ż4,38-430 Miejsce Piastowe - działającemu z upoważnieniaPolskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o. w Warszawie, Odział Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska ll2, 38-200 Jasło pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200/150 przezwody
powierzchniowe pĘnące cieku:

1. Iwoniczanka w km 7+740,dzińka nr ewid. 3066,na długości L:30,18 m,zrur stalowych DNl50
o średnicy 168,3x5,0, obręb 0001 Iwonicz, gmina lwonicz, powiat krośnieński, woj. podkarpackie,

ż, cieku bez nazwy w km 0+780, dziŃka nr ewid. 5456, na długości L:78,24 m, z rLLr stalowych
DNl50 o średnicy l68,3x5,0, obręb 000l lwonicz, gmina lwonicz, powiat krośnieński,
woj. podkarpackie,

3. cieku Badoń w km 5+343,dzińkanrcwid. i749,na dfugości L:3B,38 m,zrur staiowych DN200
o średnicy 2I9,Ix6,3, obręb 0006 Targowiska, gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński,
woj, podkarpackie.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznaó się w Zarządzie Zlewni PGW Wody
Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5,38-400 Krosno, pok. nr 5l6.

Zgodniezart.40I ust. 3 ustawy zdniażOlipca2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z2018,poz.2268ze
zm.), jeżeliliczbastron przekraczaI0 stosuje się przepis art,49 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks
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
Informacj i Publicznej ".

Na niniejsze postanowienie słuzy stronom zażalenię do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krośnie.

Doręczenie uwaza się za dokonane po upływie cźernastu dni od dnia publicznego ogłoszenia"
tj. od dnia ............... 2019 r.
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