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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

zdnia Lt OlĄ, 2020r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 49, art. 67
I i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 7960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2077 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek
Pana Romana Sapały zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i szczególne korzystanie z wód
dla potrzeb siłowni wodnej w Białej Wielkiej - Bogumiłku, gm. Lelów,
Pow. częstochowski, woj. śląskie tj. całoroczne piętrzenie wody w cieku Białka Lelowska
w m. Biała Wielka - Bogumiłek na jazie piętrzącym w krn 9+555 oraz na jazie młyńskim
w hm 0+72 kanału „Młynówka” w m. Biała Wielka do rzędnej normalnego poziomu
piętrzenia NPP=240,26 m n. p. m., pobór wód powierzchniowych z rzeki Białki Lelowskiej
dla potrzeb siłowni wodnej z zachowaniem przepływu nienaruszalnego w korycie
głównym oraz na odprowadzanie wód z siłowni do rzeki Białki Lelowskiej
za pośrednictwem kanału Młynówka.

Zgodnie z art. 10 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organy administracji publicznej
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się z zebranymi materiałami,
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentami w powyższej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu
Zlewni w Piotrkowie Tryb., Ul. Młynarska 2, pok. 116a, w godzinach od 8 - 15w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Zgodnie z art. 75 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji ktyzysowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COyID, bieg terminów administracyjnych
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wobec powyższego, termin na składanie uwag i wniosków nie rozpoczyna
swojego biegu do chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COyID.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 czynności podjęte w stanie
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zachowują moc. Powyższe oznacza,
iż otrzymanie od zainteresowanych stron postępowania uwag i wniosków
możliwość kontynuowania dalszych czyn ności mych przed mi
postępowania
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