
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

RZ.ZUZ.2.4210.425.2022.MB-K 
OBWIESZCZENIE 

Jasło, 17 listopada 2022r. 

Działając na podstawie art. 401 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
/Dz. U. z 202lr., poz. 2233/ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /Dz. U. z 202lr., poz. 735 z późn. zm./ oraz ze względu na brak danych w ewidencji 
gruntów i budynków; 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle 
na wniosek 

Zarządu Dróg w Krakowie z/s ul. Głowackiego 5, 30-085 Kraków 
prowadzi-postępowanie 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania 
wód opadowych lub roztopowych spływających z drogi wojewódzkiej 993 odc. 040 w km 2+310- odc. 050 
w km O+ 110, w m. Rozdziele, gm. Lipinki, pow. gorlicki, poprzez istniejący wylot do rowu. 

Dniem publicznego obwieszczenia jest (data). Niniejsze zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od w/w dnia publicznego ogłoszenia. 

Mając na uwadze normę prawną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do 7 dni od dnia dokonania się publicznego ogłoszenia. 

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, wydana na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Jaśle z siedzibą przy ul. Modrzejewskiego 12 
w godzinach 730 -1430. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW Rzeszów, 
Biuletynach Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Urzędu Gminy Lipinki oraz Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach, a także w siedzibie Zarządu Zlewni w Jaśle. 
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