Gliwice, 3 sierpnia 2021 r.

GL.RUZ.4210.132.2021.GJ/TS

ZAWIADOMIENIE
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 397 ust.3 pkt 1 lit. d), ust.4 art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 późn. zm.),
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek spółki Protor Sp. z o.o.. Sp. K postępowania administracyjnego w sprawie o:
 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – wylotu W3,
wykorzystywanego w przeszłości do odprowadzania ścieków przemysłowych, położonego przy
Zakładzie Napraw i Budowy Wagonów, przy ul. Piaskowej 143 w Pyskowicach na działce nr 176/54
obręb Dzierżno,
 wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących
z Zakładu Napraw i Budowy Wagonów w Pyskowicach przy ul. Piaskowej 143 do zbiornika Dzierżno
Duże, udzielonego decyzją numer 2675/OS/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia
7 sierpnia 2017 r., znak OS.WS.7322.90.2017, OS.WS.KW-390/17.









Informujemy ponadto, że:
zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mają możliwość składania
uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (przed
wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 777 49 93;
zgodnie z art. 73§1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona ma prawo do wglądu w akta
sprawy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 32 777 49 93
zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania
tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
na podstawie art. 397 ust. 3 ust. 3 pkt 1 lit. d), ust. 4 ww. ustawy, dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Wód Polskich jest Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń
wodnoprawnych, o których nowa w art. 389, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania
urządzeń
wodnych
w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących
przedsięwzięciem mogący zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
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