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REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

Gliwice, 30 sierpnia 2018 r.
GL.RUZ.421.169.2018. BS
ZAWIADOMIENIE
Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 8, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.),
zawiadamia
o wszczęciu, na wniosek Pani Magdaleny Jędra, pełnomocnika Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii
Kolejowych S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, z dnia 03.07.2018r., uzupełniony pismem z dnia
27.07.2018r., postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowę rowu „Anka" polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu oraz wykonanie nowego
przepustu w ciągu linii kolejowej nr 136 (relacji Kędzierzyn Koźle - Opole), na działce Skarbu Państwa
nr 342/28 obręb 0007 Zdzieszowice, gmina Zdzieszowice powiat krapkowicki, woj. opolskie, stanowiącej
tereny zamknięte.
Informujemy ponadto, źe:
• zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag
i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 10 października 2018 r. co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
które przewiduje się do dnia 26 października 2018 r.;
• zgodnie z art. 73 § 1 i § la Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta
sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale zgód
wodnoprawnych (pokój nr 315, tel. 32 7774928);
• zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
• na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 8 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie
pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. w art. 389 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli korzystanie
z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach
zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(co ma miejsce w niniejszej sprawie).
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