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WR. RUZ.421.198.2019.

Wrocław, dnia 28 października 2019 r.
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Na podstawie 49 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, U.
z 2OI8r,, poz.2096 ze zm.), w związku z art. 4O1ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2O17 r, Prawo wodne
(Dz. U. z 201,8 r., poz. 2268 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia zainteresowane strony
że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z/s w Warszawie, reprezentowanego

przez pełnomocnika Pana Tomasza Gaćkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie:

.
.

wykonania urządzeń wodnych, tj.: wylotów i rowów,

prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące, tj, przez rzekę Bóbr w km 251+805 kabla
elektroenergetycznego, oraz przez ciek Nidka w km 67+777 rur wodociągowych,

w związku zrealizacją inwestycji pn. ,,Zaprojektowanie iwybudowanie drogi 53 Legnica (A4)- Lubawka,

zadanie lV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długościok. 15,3"
na terenie miasta igminy Kamienna Góra oraz Lubawka,
Zgodnie z art. 10 §

t rodeksu

postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogą

zap.qzlać 9ię z ąktami sprąwy w W_ydziale Zgód V!_odnopray1_1tycĘ ,Regionalnego Zarządu_ Gqspo_darkL
Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie, (pok. 38, ll piętro, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław), oraz
złożyćewentualne wnioski czy zastrzeżenia do sprawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
obwieszczenia, które uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie.
Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i uzupełnień do akt sprawy,
przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie
złożonegowniosku i materiałów zgromadzonych przez organ,
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/data zdjęcia z toblicy ogłoszeń, podpis/

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71| 337 88 00 | faks: +a8 (7L\ 328 50 48 |_e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

