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OBWIESZCZENIE
Informacja o wszczęciupostępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na
podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolityDz. U z 2012 r., poz.
145 z późno zm.), art . 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania

Administracyjnego (tekst jedno Dz. U. z 2013 r., poz. 26 7 z późno zm.) podaje do publicznej wiadomośc i ,

że 2015-01-23 zostało wszczęte postępowanie na wniosek:

Województwa Podkarpackiego zJs w Rzeszowie przy Alei Łukasza C iep l i ńskiego 4 o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przeprowadzenie przez wody
powierzchniowe przewiertem sterowanym kanalizacji teletechnicznej z kablem św iatłowodowym

w związku z inwestycja pod nazwą: "S ieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo
Podkarpackie, budowa kanalizacyjnej telekomunikacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego

w relacji WS Rzeszów - PO Rzeszów ul. Ceramiczna - PO Rudna Mała - PO Woliczka - WD Woliczka 
PO Bratkowice - punkt styku z obszarem "A".

Informuje się, że w terminie 21 dnia od daty publicznego ogłoszenia zainteresowani mogą zapoznać

s ię z aktami przedmiotowej sprawy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, Wydziale Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska, ul. Grun waldzka 15, pokój 424 w godzinach pracy Starostwa. Ponadto w tym
terminie można zgłos ić ewentualne wnioski i uwagi dotyczące przedm iotowego wniosku osobiście lub
pisemn ie pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie , Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, 35-959
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.
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Jan Jodłowski
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Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 1

l weryfi kowanym przy po mocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z pÓŹI1. zm.) , równoważnym pod względem skutkow prawnych p odpisowi własnoręcznemu. Niniej szy dokument został

przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej
adresata, o której mowa 11' Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr
64 poz. 565 z pÓŹI1. zm} wskazanej w Biuletynie Inf ormacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej
adresata jako adres do kontaktu.
ul. Grunwaldzka 15 135-959 Rzeszów 1tel.: +48 17867 1464 1e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl l www.powiat.rzeszow.p l


