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KR.ZUZ.3.4210.169.2021.PR                   
 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.), 

zawiadamiam, że na wniosek, który wpłynął w dniu 03.03.2021 r, Spółki ORDOM 

R. Karasiński i Wspólnicy Spółka Jawna, 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 
1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych w km 0+600 

potoku Chyców Potok, na dz. ewid. nr 137 i 490, obr. 6, w m. Zakopane; 
2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód potoku Chyców Potok, za pomocą 

projektowanego wylotu w km 0+600, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system 
kanalizacji deszczowej, pochodzących z połaci dachowych budynku mieszkalnego, na dz. 
ewid. nr 137 i 490, obr. 6, w m. Zakopane. 

 
 Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się  
poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny 
adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie 
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 
 Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu i okresów, 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 up. DYREKTORA 
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu 

(-) 
Elżbieta Skirzyńska 
Kierownik Działu 

 Zgód Wodnoprawnych 
 

Sprawę prowadzi: Piotr Rodak, tel.18 441 37 89 wew. 36, e-mail: piotr.rodak@wody.gov.pl 
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Otrzymują:  
1. Spółka ORDOM  

R. Karasiński i Wspólnicy Spółka Jawna 
2. PGW WP RZGW Kraków 

ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków 
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu 

33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14 
4. Właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

wg. odrębnego wykazu 
5. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Zakopane/BIP 
6. ZUZ a/a 
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