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RZ.RUZ.4210.92.2022.TW                                                          Rzeszów,  15 listopada 2022 r. 
 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 
 
 
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, działając  
na podstawie art. 10, art. 49, oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.  2000), w związku z art. 400 i art. 401 ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), w rozpatrzeniu 
wniosku Pana Przemysława Patruś – Trasal Sp. z o.o. ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów - pełnomocnika 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
działającego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  
35-105 Rzeszów 

 
zawiadamia 

 
 

 - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów na przebudowę 
urządzeń wodnych: prawego i lewego rzeki San, lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią  
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz lokalizację na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach 
Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” położonych obręb Centrum, gmina Stalowa Wola, obręby 
Chłopska Wola i Jastkowice gmina Pysznica, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, 
 
- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania 
administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku. 
 
 

W terminie od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 29 listopada 2022 r. można zapoznać się z aktami 
zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 4, piętro I, w budynku 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. 
Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście 
lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B,                     
35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie  z art. 41 w/w ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego. 

 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika. 


