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SZ.ZUZ.2.421.388.2019.PB
ZAWIADOMIENIE
O wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. I w związku z art. 397 ust.1, art 397 ust. 3 pkt 2, art. 401
ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018r. poz. 2268
t.j./, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C. Roman Knop, Marcin
Knop Krąg 1 76-010 Polanów postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia dwuotworowego, zlokalizowanego na terenie działki nr 4/3,
w miejscowości Krąg, obręb nr 0219, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo
zachodniopomorskie, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PLETRF2000: S2 X= 6012678,75
Y=6416760,29; S3 X=6012591,38 Y=6416760,29
2. usługę wodną - pobór wód podziemnych w ilości:
Qsmax = 0,02 m3/s
Qdśr = 1 728 m3/d
Qdop roczne = 630 720 m3/rok
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 1O § 1 ustawy Kodeksu
postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału
w prowadzonym
postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą ul. Zwycięstwa 111,
75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 2.12 w godzinach 7.30- 14.30. Sprawę prowadzi
Pan Paweł Balcerzak, telefon 882-036-301.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i
ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone
decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Otrzymują

strony postępowania:
wg wykazu w aktach sprawy - 6 egz.
w tym:
Urząd Miasta w Polanowie
z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres
14 dni oraz powiadomienie o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie
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Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin)
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