Kraków, dnia 11 stycznia 2021 r.

KR.RUZ.4210.188.2020.BS
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że
na wniosek Wójta Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, którego reprezentuje
Pełnomocnik Pan Bogdan Biel, z dnia 5 września 2020 r., uzupełnionego pismami z dnia 13 października
2020 r. i z dnia 28 grudnia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. opaski wraz z ostrogami i tamy
podłużnej wraz z poprzeczkami na lewym brzegu rzeki Dunajec oraz na wyprofilowanie skarpy na
prawym brzegu rzeki Dunajec, w ramach realizacji zadania pn.: „Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki
Dunajec i jej udrożnienie na odcinku w km 193+000 – 193+800 na granicy miejscowości Ostrowsko
i Łopuszna, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie.
W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się działki o następujących
numerach ewidencyjnych:
- 4658/92, 2607/4, 2607/5, 2556/11, 2553/3, 2553/4, 2556/5 obręb 0016 Ostrowsko,
- 12, 4075/1, 4075/2, 4076/1, 4076/2, 4078, 4079/1, 4079/2, 4081/1, 4081/2, 4082, 4083, 4084/1,
4088/2, 4191/8,4190/1, 4190/2, 4084/2, 4191/19, 4088/1 obręb 0012 Łopuszna, gmina Nowy Targ.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym
zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się
z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie
wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: KR.RUZ.4210. 178.2020.BS),
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w Krakowie PGW WP, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, pokój 334 (telefon: 12-628-43-34), email:
Beata.Stypa@wody.gov.pl), w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie (https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1397-zagrozenie-epidemiologicznezmiany-w-funkcjonowaniu-kancelarii-biura-rzgw-krakow), z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne,
siedziby jednostek pozostają zamknięte dla osób z zewnątrz do odwołania. Dopuszcza się możliwość
zapoznania się z aktami sprawy w biurze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny)
z pracownikiem prowadzącym sprawę
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