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Na podstawie art. tO oraz art. 6]. § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. zż0I7 r. poz. 2096), w zv,riązku zart,17 ust.3b, ust.4, art.389 pkt 6 i7 oraz9,
art.397 ust.3 pkt 2, art.4OO, ust.7, art, 40]. i art.403 ustawy z dnia 20 lipca 2077 r. Prawo wodne (Dz,Ll. z

2018, poz. ż286 ze zm,),

zawiadamiam o:

wszczeciu i zakończeniu postepowania administracvi_ne€_q w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu

Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie z dnia 01.10,2018 r., znak: RZ.ZUZ,L421.22.2018.NS oraz udzielenia

Gminie lwonicz Zdroj,al. Słoneczna 28,38-440 lwonicz Zdrojpozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody powierzchniowe przepustu w ramacJł inwestycji pn.: ,,Przebudowa przepustu na potoku

lwoniczanka w miejscowości lwonicz Zdrój wra,z z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku

lwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w ciągu drogigminnej ul. Wschodnia"

W terminie 14 dni od otrzymania przez ostatnią ze stron zawiadomienia o wszczęciu postępowania

można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych

dowodów i materiałów orazzglosić żądania, osobiście lub pisemnie pod adresem:Zarząd Zlewni PGW Wody

Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Dokurnentv są wr7łożone do wglądu w Zarządzie Zlewni PG\Ą/ WodV Polskie \^./ Krośnie,

ul. Bieszczadzka 5, pok. nr51,4, wgodz. pracyZarządu Zlewni.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić

organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art.41 Kpa.

lnformację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na

stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie lwonicz

Zdroj i powiecie krośnieńskim,
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