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oBWlEszczENlE
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie działając na podstawie art. 49,

art.6]. §4 ustawy zdnia'J,4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2021r.,
poz.735 -t. j.) -dalej Kpa, w związku z art.400 ust.7 oraz art.401 ustawy z dnia 20 lipca 2OI7 r.

Prawo wodne (Dz, U, z 202'], r,, poz. 624 ze zm.) - dalej Prawo wodne,

n ,' 
zawiadamia strony postępowania:

o wydaniu decyzji z dni#..|września 2021, r. znak: RZ,ZUZ.1-.42I0,36Z.2OZ1,.JJ udzielającej Polskiei
Spółce Gazown|ctwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczv w Jaśle. ul. Floriańska 112. 38-200 Jasło
pozwoleń wodnoprawnych na:

1. prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące potoku Lubatówka gazociągu - działka o nr
ewid. 3467 - obręb 0002 Lubatowa, gmina lwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, woj, podkarpackie,
w lokalizacjach:

a) w km 22+658 o średnicy PE dn 110x6,3 w rurze osłonowej polietylenowej (PE 100 ) dn 160
mm o długości L=35 m,

b) w km 22+805 o średnicy PE dn 110x6,3 w rurze osłonowej polietylenowej (PE 100 ) dn 160
mm o długości L=3].,0 m,

c) w km 23+495 o średnicy PE dn ].].0x6,3 w rurze osłonowej po|ietylenowej (PE 100 ) dn 160
mm o długości L=31,0 m,

d) w km 23+630 o średnicy PE dn 90x5,8 w rurze osłonowej polietylenowej (PE 100 ) dn 140
mm o długości L=33,0 m,

e) w km 25+137 o średnicy PE dn 63x5,8 w rurze osłonowej polietylenowej (PE 100 ) dn 110
mm o długości L=32,0 m.

Działki znajdujące się w zasięgu oddziaĘwania ww. prowadzeń, nr ewid.: 3743, 372811,, 3973,
3709, 3980,3704,3729,3988/8,4886,4881,11, - obręb 0002 Lubatowa, gmina lwonicz-Zdrój,
powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

2. Lokalizowanie ww. sieci na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki
Lubatówka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat
(QtN1, na działkach o nr ewid.: 3743,372817,3973 - obręb 0002 Lubatowa, gmina lwonicz-Zdrój,
powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Planowana lokalizacja nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią oraz prowadzenie rurociągów przez wody powierzchniowe płynące potoku Lubatówka
realizowane będą w ramach zadania inwestycyjnego pn, ,,Przebudowa odcinka sieci gazowej
średniego ciśnienia wraz z istniejącymi przyłączami w m. Lubatówka, 8m. lwonicz-Zdrój,
pow. krośnieński - o długości około L=8 km".

Zgodnie z art, 4O1, ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca żOI7 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2O2I r., poz.
624ze zm.) do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia
wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących
pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego tj. ,,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 lnformacji Publicznej".
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Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Otrzvmuią:
1. Starosta Krośnieński, ul, Bieszczadzka 1,38-400 Krosno (tablica ogłoszeń + BlP + sposób informowania

zwyczajowo przyjęty w powiecie krośnieńskim),
2. Burmistrz Gminy lwonicz-Zdrój Al. Słoneczna28,38-440 lwonicz-Zdrój (tablica ogłoszeń + BlP + sposób

informowania zwyczajowo przyjęty w m. lwonicz),
3. Aa. (tablica),

4. Aa.

Z llp. DYR.EKTORA
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