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INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne
z 2018 r., poz. 2268 z zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

(t.j. w Dz. U.
informuje, że

zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. loefflera 2, 25-550 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika Pani Grażyny Stypa, postępowanie w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na prowodzenie przez wody powierzchniowe płynące
oraz przez woły przeciwpowodziowe
obiektów mostowych, rurociqgów, przewodów w rurociągach
osłonowych lub przepustów zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy Prawo wodne tj. przekroczenie metodą
przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem Potoku Lisowskiego
w miejscowości Przezwody, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie.
Zasięg oddziaływania

obejmuje działki o nr ewid. 254 i 257/10 obr. 0011 w miejscowości Przezwody.

Zgodnie z art. 10 ~ 1 i art. 73 ~ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
informuje się, że
stronom
przysługuje
prawo brania czynnego udziału w każdym stadium
postępowania
oraz
wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie a~t sprawy
oraz sporządzanie
zawiadomienia.

z nich

Akta sprawy dostępne

notatek,

odpisów

w terminie

7 dni

od daty

są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu,

doręczenia

niniejszego

ul. Długosza 4a, 27-600

700'1500),

Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek - piątek w godz.
a ewentualne
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
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