Kraków, dnia 20 lipca 2021 r.

KR.RUZ.4210.143.2021.BS
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek
Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Krzysztofa Waniczka, z dnia 22 kwietnia 2021 r., znak: RW.265.2021.KS,
uzupełniony pismem z dnia 9 lipca 2021 r., znak: RW.454.2021.KS, przekazany do załatwienia zgodnie
z właściwością przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu pismem z dnia 18 maja 2021 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.329.2021.PR zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn.: „Odbudowa
uszkodzonych zabezpieczeń w km 0+260 - 0+290, 0+310 - 0+350, 1+650 - 1+656, 2+630 - 2+670, 2+770
- 2+850, 4+270 - 4+300, 4+500 - 4+516, 4+670 - 4+685 oraz 5+070 - 5+100 drogi gminnej K363921
Jaszcze w ramach zadania inwestycyjnego pn.: odbudowa drogi gminnej K363921 Jaszcze w km 0+260
- 0+290, 0+310 - 0+350, 1+650 - 1+656, 2+630 - 2+670, 2+770 - 2+850, 4+270 - 4+300, 4+500 - 4+516,
4+670 - 4+685 i 5+070 - 5+100 wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi w km 2+830 oraz odbudową
przepustu w km 4+850 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu”.
W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania
urządzeń wodnych znajdują się działki o następujących numerach ewidencyjnych: 12472/1, 12447/1,
17380/5, 16230/6, 14608/2, 14628/6, 16190/1, 14484/1304, 14628/5, 14632, obręb Ochotnica Dolna,
gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, województwo małopolskie.
Akta sprawy znajdują się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych –
ul. Piłsudskiego 22, pokój 334 (telefon: 12 628-43-34), email: krakow@wody.gov.pl). Strony lub ich
pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mają
możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych
dokumentów w formie pisemnej, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą
innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą, w terminie 7 dni
od daty doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku
zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie (https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1789-zasady-obslugi-klientow-od-dnia15-maja-2021-r-2), dopuszcza się możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się
co do wniosku i przedłożonych dokumentów w prowadzonych przez organy Wód Polskich lub wizyty
klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jedynie po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę.
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