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Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gryficach
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie 401 ust. 3, art. 397 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2021 roku, póz. 624 ze zmianami), w związku z art. 49, art. 10, ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, póz. 735)
Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach
zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek złożony przez Pełnomocnika, działającego w imieniu i na rzecz Rest Village Sp. z o.o.,
ul. Kostrzyńska 21, 70-848 Szczecin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
obejmującą pobór wód podziemnych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców zespołu 30 budynków
mieszkalnych (rekreacji indywidualnej), budynku rekreacji indywidualnej z barem i kawiarnią oraz
basenu, zlokalizowanych na działce nr 152 w m. Pustkowo, obręb Pustkowo, gmina Rewal, powiat
gryficki, województwo zachodniopomorskie.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przed wydaniem decyzji strony
postępowania mogą zapoznać się z zebranymi materiałami w siedzibie PGW Wody Polskie Zarządu
Zlewni w Gryficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym możliwej formy udostępnienia pod numerem
telefonu: 797945414). W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia można wnieść
ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.
Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Na podstawie art. 36 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021 r., póz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego zawiadamia się strony postępowania, iż nie jest możliwe
załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. ze względów formalno-technicznych i czas
potrzebny do rozpatrzenia sprawy. Rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane w terminie do dnia
27 października 2021 r.
Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu
do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora
Zarządu Zlewni w Gryficach, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § l Kpa (bezczynność);
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.
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Dostępne publicznie:

l. Tablica ogłoszeń w/m
[2) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rewalu
3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryficach
4. Biuletyn Informacji Publicznej (RZGW Szczecin)
5. ZUZ-aa
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ogłoszeń w dniach
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INSPEKTOR
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gr/ficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gr/fice

Tel. 509025797 e-mail: zz-gryfice@wody.gov.pl
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