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OBWIESZCZENIE

Rzeszów, 2014-09- D~

Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10
oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn o zm.) w związku z art. 127 ust. 6
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późno zm.)
w rozpatrzeniu wniosku P. Marka Kaczmarczyka, ul. Stokrotek 11,33-102 Tarnów
pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą

w Warszayvie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

zawiadamia

- o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą

w Warszawie , ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, na wykonanie urządzeń wodnych
i na szczególne korzystanie z wód dla inwestyc] pn.: "Budowa drogi ekspresowej
S-19 od km 5+093.00 do km 11+402.31 odcinek od węzła Świlcza (OK 4) bez węzła
do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka)z węzłem",

- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego
postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.

Do dnia 26 wrześn ia 2014 r. można zapoznać się z aktami zebranymi
w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 415
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
al. Cieplińskiego 4, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie
można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub
pisemnie pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Ochrony Środowiska, 35-959 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4. W toku
postępowan ia 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 admin istracyjnego.
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