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Na podstawie art. 61 5 ą ustawy z dnia 1'4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U' z 2020 r.l poz.256 t. j.) w zwiqzku z art. 397 ust. 3 pkt 1 |it. a) tiret ósme, art.

4O1ust.4 ustawy zdnia20lipca2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2f021' r. poz. 624t.i.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Po|skie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Rea|izacji Inwestycji" w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzie|onego pełnomocnictwa Pan

Bogusław Choiński reprezentujqcy firmę Bombardier Transporation (Rai| Engineering) Po|ska Sp. z o.o. w
sprawie udzie|enia pozwo|enia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynqce

te|ekomunikacyjnej kana|izacji kab|owej W postaci rurociqgu 3xHDPE wraz z kablami Z-XoTKtsd 36J,

XzTKMXpw2x2xO,8 pod dnem rzeki Barbarka na działce nr eW" 430/f7 obręb 0017 Skórnice w
miejscowościSkórnice, gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie'

Jednocześnie zgodnie z art.to $ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w ce|u

zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję
o mÓż|iwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów izgłaszania ewentua|nych uwag.

Akta sprawy dostępne sq W Regiona|nym Zarzqdzie Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po|skie, z siedzibq u|. Zarzecze 13B, w Wydzia|e Zgód

Wodnoprawnych, po wcześniejszym umówieniu, pok' LI7 w godz.800- 1400.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony

uwag i ewentua|nych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie

zakończone decyzjq, wydanq na podstawie złozonego wniosku i materiatów zgromadzonych przez organ.

Zawiadamiajqc o powyzszym informuję strony postępowania o moż|iwości składania uwag

iwniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do pub|icznej wiadomości'
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