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RZ.ZUZ.4.4210.317.2022.EL 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Gminy 
i Miasta Rudnik nad Sanem, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik, złożony w dniu 30 
września 2022 roku postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez wody powierzchniowe cieku 
Dopływ spod Kopek (przekroczenia R1, R2, R3, R4) w ramach realizacji zadania „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami, obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kopki, gmina Rudnik 
nad Sanem” z lokalizacją oraz oddziaływaniem inwestycji na terenie nieruchomości obejmującej 
działki nr ewidencyjny 166/1, 1142/1, 1027/1, 1124/3, 1051, 1121/3, 1120/1 obręb 0001 Kopki, 
jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie. 

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, 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, w Dziale Zgód Wodnoprawnych. Sprawę prowadzi Pani Elżbieta Lis (telefon 
15 842 89 82 lub 84, email elzbieta.lis@wody.gov.pl). 

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.  

Z uwagi na konieczność zawiadomienia stron w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 36 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. 
zm.) przewidywany termin zakończenia sprawy to dzień 25 listopada 2022 roku. 

Ponadto informuję, że Stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych 
w art. 35 ustawy jw. lub w terminach wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym 
terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno 
zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.  

 
Z-ca Dyrektora 
Zarządu Zlewni 
Fabian Zięba 

 
 
 
 
 
Niniejszą informację zamieszcza się:  
Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rudnik nad Sanem, Starostwa Powiatowego w Nisku, 
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, tablica ogłoszeń Zarządu 
Zlewni w Stalowej Woli. 


