Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kraków, 28 czerwiec 2019r.

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie
KR.ZUZ.2.421.1213.2018.BH

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn zm./ obwieszcza się, iż
w dniu 28 czerwca 2019r. została wydana decyzja znak: Kr.ZUZ.2.421.1213.2018.BH, w której orzeczono
na rzecz Gminy Lubień z siedzibą 32-433 Lubień 50 o pozwoleniu wodnoprawnym na „Wykonanie
urządzeń wodnych, tj. wylotów kanalizacji opadowej, wykonania lub przebudowy przepustów pod
zjazdami indywidualnymi, przebudowy odcinka rowu przydrożnego, przebudowy rowu polegającej na
regulacji rowu wraz z wykonaniem umocnienia dna rowu betonowymi korytkami typu „mulda” i skarp
rowu betonowymi płytami ażurowymi, regulacji rowu wraz z wykonaniem umocnienia dna rowu
betonowymi korytkami typu „korytko górskie” i skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi, oraz na
usługę wodną tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni rozbudowanej drogi krajowej
nr 7 w miejscowości Krzeczów do rowów przydrożnych i potoku Krzeczowskiego.”
Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje
stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie w terminie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn zm./, stosuje się przepis art. 49
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsza decyzja zostaje obwieszczona stronom
poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Gminy Czernichów i Starostwa Powiatowego w Krakowie.
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