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Państwowe
Gospodarstwo Wodne
W ody Polskie
GLRUZ.421.331.2018.AK
ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu 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 2018 r. poz. 2096 z późn. zm ianam i), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1, art. 390 ust. 1 pkt. 2, art.
400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 z późn. zmianami),
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Pana Krzysztofa Kowolika będącego pełnomocnikiem Spółki Akcyjnej
ArcelorMittal Poland z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92, zawarty w piśmie z dnia
21.12.2018 r. znak DE-43/149/828/2018 uzupełniony przy piśmie z dnia 20.03.2019 r. znak DE43/39/244/2019, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na gromadzenie ścieków oraz środków chemicznych i innych substancji, które mogą zanieczyścić wody
na terenie oczyszczalni ścieków w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, zlokalizowanej
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
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Informujemy ponadto, że:
zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania
uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego
zawiadomienia do publicznej wiadomości, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, którą przewiduje się do dnia
30 lipca 2019 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 408, tel. 32 7774993, 32 7774928);
zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wtoku 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 1 w/w 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, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych
są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Dyrektor j
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 (32) 777 49 50 | faks: +48 (32) 777 49 99 | e-maii: gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

