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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini
stracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2096 tj.) w związku z art. 401 ust. 4,369 pkt 1, art. 35 ust.
3 pkt 1, art. 397 ust.3 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 tj.)
Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Pana Krzysz
tofa Wysockiego
Krisbulding Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory ul. Konopnickiej 31f7, 73-200 Choszc
zno działającego
na rzecz i w imieniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie
1, 78-200 Białogard, postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodno
prawnego na usługę
wodną pobór wódz ujęcia składającego się z istniejących studni wierconych Nr
2/78 o głębokości 131,0
m, współrzędnych geodezyjnych X:5979267,30; Y:5595432169 oraz studni nr 1/63
o głębokości 122,5 m,
o współrzędnych geodezyjnych: X:5979239,30; Y:5595424,14, o wydajności
eksploatacyjnej ujęcia
Qe = 31,5 m3/h, zlokalizowane na działce nr 328/7 obręb Chmielno, m.
Ujazd, gmina Bobolice, na potrzeby
socjalno-bytowe mieszkańców miejscowości Ujazd, Dworzysko, Jatynia, Jatynka, Piaszc
zyste, Chmielno
w ilości; Qmax. = 0,001161 m3Is, Qśrd = 41,9 m3Id, Qdop.r = 15293,5 m3/rok.
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Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 401 ustawy Prawo
wodne do stron
innych niż Wnioskodawca stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwc
a 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie, z siedzibą ul. Gnieźnieńska
7, 75-736
Koszalin, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 305 w godzinach 7.30 14.30. Sprawę
prowadzi Pani
Małgorzata flybicka telefon 882 036 301
Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez
strony uwag
i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie admini
stracyjne zostanie
zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzqnych
przez organ.
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