Kraków, 4 grudzień 2018r.
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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 10, 392, 41, 61 § 1 i § 4, 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ w związku z art.
545 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn zm./
zawiadamiam
o wszczęciu, na wniosek Pani Beaty Kempińskiej-Gregorczyk, pełnomocnika firmy Logicor
(President Polska) sp. z o.o. 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 7, postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na „wprowadzanie oczyszczonych ścieków
opadowych i roztopowych z terenu Centrum Magazynowego Logicor (President Polska) sp. z o.o.
w Skawinie do rowu melioracyjnego”.
Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje następujące działki:
- działki nr 1165 i 1174/1 obręb Skawina.
Z zebranym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice,
ul. Drogowców 6, pokój nr 113, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1430, w terminie
7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Sprawę prowadzi Marek Pawłowski, telefon 12-628-41-65.
Podania mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za
pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego:
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny

Otrzymują:
1. Beata Kempińska-Gregorczyk – Pełnomocnik
41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 47
2. Urząd Miasta i Gminy Skawina
32-050 Skawina, ul. Rynek 1
3. Polski Związek Wędkarski Okręg Kraków
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 43
4. PGW Wody Polskie
5. a/a
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