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OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu 
na wniosek Gminy Pysznica, ul. Wolności 332, 37-403 Pysznica, złożony w dniu 17 grudnia 2020 r., 
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. napowietrznej 
linii oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz ze słupami energetycznymi, z lokalizacją oraz oddziaływaniem 
inwestycji na terenie działek o nr ew. 4688, 4689, 4690, 4693/7, 4693/8, 4677, 4693/9, 4693/12, 
4695, 4696/5, 4693/1, 4693/9, 4693/13, 6257/1 i 4730 obręb 0005 Pysznica, jednostka ewidencyjna 
181803_2 Stalowa Wola, powiat stalowowolski. 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,  
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym 
postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 
3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy 
ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola. Sprawę prowadzi Pan Radosław Frączek (telefon 15 842 89 
82 lub email: radoslaw.fraczek@wody.gov.pl). 

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony 
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne 
zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych 
przez organ.  
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Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Stalowej Woli, Urzędu Gminy w Pysznicy, Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. 


