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MINISTER
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I ZEGLUGI SRODLADC]WE.T
Warszawa, dnia ?6 września 2O1Br.

DOK. DOK3.9700. 1 5.20 1 8. KP
PW - 59958

W KoREsPoNDENcJl PRoszĘ
O PODANIE NUMERU SPRAVVY

r NUMERU P|SMA (PW)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie ań' 40'1 ust. 3 ustawy z dnia20lipca2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z2017 r., poz' 1566 z poŹn'
zm.) Minister Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że zgromadził całośc materiału
dowodowego w prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Walczak - Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na regulację wÓd wykonywaną W ramach zadania'.,,RÓw Krobski - regulacja w km Q+QQQ+]+QQ0'' w obrębie
geodezyjnym Chumiętkii Pudliszki' gm. Krobia orazBączylas, gm. Poniec polegającą na:

- przebudowie koryta celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód miarodajnych
i kontrolnych oraz zapewnieniu trwałoŚci przekroju regulacyjnego,

- zabezpieczeniu dna i skarpy gurtamidrewnianymi,

- zabezpieczeniu podstawy skarpy kiszką faszynową,

- przebudowie 8 przepustów o przekroju skrzynkowym z elementów prefabrykowanych wraz z ich
umocnieniem

W związku z powyŻszym zgodnie z art. 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czeruvca'1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2017 r., poz.1257 zpoŻn. zm.), dalej ,,Kpa'', strony postępowania, przed wydaniem
rozstrzygnięcia, mają prawo wypowiedzieĆ się co do zebranych dowodow i materiałów oraz zgłoszonych
Żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Strony postępowania mogą zapoznac się z aktamiw siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej iżeglugi
Sródlądowej, ul. Nowy Swiat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.0o,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22583 86 80.

Jednocześnie na podstawie ań' 36 Kpa zawiadamiam, Że ze względu na złoŻonośc sprawy oraz
na koniecznoŚc zachowania zasad i procedur wynikających z Kpa, w tym zapewnienia stronom mozliwoŚci
czynnego udziału w postępowaniu, ww. wniosek, 'nie moze zostac rozpoznany w terminie okreŚlonym
w art. 35 $ 3 Kpa' Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku do dnia 31 paŹdziernika 2018 r.

Doręczenie UwaŻa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia.
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