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KR.ZUZ.4.421O.233.2020.JŻ lA05.5
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r., poz. 310 z późnozm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że
zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z O. o., Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach z siedzibą przy ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina
Kantur, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowa płynące rurociągów, zgodnie z art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne, tj. przekroczenie
metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia, rurą PE dn 160,
w rurze osłonowe PEdn 225 pod dnem cieku Struga Zborowska, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 412
obręb 0007 Solec- Zdrój, m. Solec- Zdrój, gm. Solec- Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg obejmuje działkę ewidencyjną: nr 412 obręb 0007 5alec Zdrój, jednostka ewidencyjna
260105_2 5alec - Zdrój, gm. 50lec - Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10 9 1 i art. 73 9 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że
stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz
wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy
oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600
Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek - piątek w godz. 700_1500), a ewentualne wnioski i uwagi
można składaćw terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują (ZPO. Poczta Polska):

1. Urząd Gminy Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrój - celem ogłoszenia
2. 2 x A/a+ BlP - celem ogłoszenia
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