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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek
Wojewody Śląskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechnicka 24, 40-609 Katowice, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego
pełnomocnictwa Pan Adam Stempniewicz, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną realizowanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za
likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej,
w ramach projektu pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap
III”, na dz. nr ewid. 406/3, 404/3, 404/5, 403/1, 402/1, 401/3, 401/5, 405/1, 400/1, 399/1, 398/1, 406/5,
1620/1, 1621/1, 397/1, 374, 183/2, 135/3, 136/1, 137/1,138/1, 138/2, 139/2, 389/1, 1633/1, 1620/11,
141/1, 1632, obręb 0007 Nowa Wieś, gm. Myszków, pow. myszkowski, woj. śląskie.
W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, zgodnie
z art. 10 § 1 Kpa informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień,
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych wniosków i uwag
(bezpośrednio w siedzibie organu lub pisemnie przesyłać na niżej podany adres) w terminie 5 dni
od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Akta sprawy znajdują się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu (Plac Wojewódzki 1, 98 – 200 Sieradz)
i mogą być udostępnione stronom postępowania do wglądu od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00÷15:00 w ww. terminie.
Jeżeli we wskazanym terminie strony nie wniosą uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy,
przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną w oparciu
o złożony wniosek i zebrany przez tut. organ materiał dowodowy.
Zaznaczam, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny
(art. 41 Kpa).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 i 4
ustawy Prawo wodne, tutejszy organ zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) niniejsze zawiadomienie dokonał
w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich
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w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Myszkowa oraz Starostwa Powiatowego
w Myszkowie.
W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Dyrektor
Grzegorz Szewczyk
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Pan Adam Stempniewicz;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
624 ze zm.) oraz 49 Kpa wg. odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.
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