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Rz.zuz. L. 42lo.22.2022. Rw

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

art. 6]. § 4 ustawy z dnia 1-4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z2O2'J" r.

poz.735zezm.)-zwanedalej Kpa,wzwiązkuzart.4O'J,ust.].iust.8ustawyzdnia20 lipca2OI7r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2021, r. poz.2233 ze zm.) - zwane dalej Prawo wodne,

Zawiadamia strony postępowania

o wydaniu decyzji Nr 1,57/2022|ZVZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1,.4210.22,2O22,KW

udzielającej Gminie lwonicz - Zdroj pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,

prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Lubatówka obiektu mostowego i na usługiwodne

polegające na odprowadzaniu do wód potoku Lubatówka wód opadowych lub roztopowych, ujętych

w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033

G000010 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi - Lubatówka - Lubatowa P2001R wraz z rozbiórką

i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa", gm. lwonicz-Zdroj, powiat

krośnieński.

W zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego

korzystania z wód znajdują się następujące działki o nr ewid.: 883,3467,366L,869/2, 1199, 12OO/1,,3660

obręb 0002 Lubatowa, m. Lubatowa, gm. lwonicz-Zdroj, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony mo8ą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody

Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, pok. nr 516.

Zgodnie z art. 4Ot ust. 8 Prawa wodnego, do zawiadomienia stron w sprawach dotyczących

pozwolenia wodnoprawnego w przypadku nieuregulowanego stan prawnego nieruchomości, stosuje

się przepisy art. 49 Kpa, 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".

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem DyrektoraZarządu 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.
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