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OBWIESZCZENlE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, działając

na podstawie art. 10, art. 49, oraz art. 6], § 4 ustawy z dnia ]-4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz,U.z2022r. poz. 2000 zpoźn. zm.), w związku zart.4OO iart.401ustawy
z dnia 20 lipca żOL7 r, Prawo wodne (tekst jedn, Dz, U, z 2022 r. poz. 26ż5 z późn. zm.), w rozpatrzeniu

wniosku P, Marcina Kołodziejczyka Dyrektora Kontraktu Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Aldesa

Construcciones S.A., ul. Przemysłowa 5/1,6, 35-].05 Rzeszów - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przeż Generalną Dyrekcję Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

zawiadamia

- o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,

na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowów melioracyjnych polegającą na zabudowie przepustów

tymczasowych w ich ciągu wraz z poźniejszą likwidacją, przebudowę rowów polegającą na przebudowie

przepustów tj. wydłużeniu wraz z ich późniejszą likwidacją, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące

rzeki lwoniczanki przepustów tymczasowych wraz z ich późniejszą likwidacją, lokalizowanie na obszarach

szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

tj. przepustów tymczasowych w ramach zadania inwestycyjnego ,,Zaprojektowanie i budowa drogi

ekspresowej S19 na odcinku od węzła lskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem)

dł, ok, 10,3 km" na terenie powiatu krośnieńskiego w m. Miejsce Piastowe, Targowiska, Widacz, - gm. Miejsce

Piastowe, m, lwonicz - gm. lwoniczZdroj,woj. podkarpackie.

W terminie od dnia 3 lutego 2O23 r. do dnia 17 lutego 2023 r. można zapoznać się z aktami zebranymi

w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 4, piętro l, w budynku

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście

lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza ].7B,

35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 4'], w/w ustawy

Kodeks postępowa nia administracyjnego.
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