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O B W I E S Z C Z E N I E  
z dnia 17 września 2021 r. o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r., poz. 735) w związku z art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst. jedn. Dz.U. 

z 2020r. poz. 310) Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie zawiadamia że została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 17.09.2021r. znak: 
LU.ZUZ.3.4210.223m.2020.AH na wykonanie urządzeń wodnych: rowów otwartych rowów krytych, 

przepustów, przepustów tymczasowych, wylotów drenaży, liniowych oraz wylotów kanalizacji deszczowej, 

likwidację i rozbiórkę urządzeń wodnych: rowów, mostu, przepustów tymczasowych, przepustów, kładek, 
wylotów korytek skarpowych, budowę kanału technologicznego pod korytem cieku, wprowadzanie wód 

opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych, odprowadzanie do ziemi wód pochodzących z 

odwodnienia gruntów w zakresie odprowadzenia wód gruntowych zza obiektów inżynieryjnych na 

przyległy teren, projektowanymi wylotami drenaży WD1, WD3 oraz wylotem wpustu WW1, 
odprowadzenie do urządzeń wodnych (rowu drogowego) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w 

zakresie odprowadzenia wód gruntowych zza obiektów inżynieryjnych na przyległy teren, projektowanymi 

wylotami drenaży WD2, WD4 oraz wylotem wpustu WW2 w ramach inwestycji pn: „Rozbudowa drogi 

krajowej nr 48 od km 158+389 do km 164+475 ( na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym)" 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszej decyzji strony mogą wnieść odwołanie od 

przedmiotowej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW WP, za 
pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, PGW WP, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość. 

Akta sprawy dostępne są w siedzibie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-
400 Zamość, piętro III, pokój nr 303 w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1600. 

Zgodnie z art.49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Sprawę prowadzi: Anna Hanasz, tel. (84) 677 59 70 
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