Kraków, dnia 15 października 2021 r.

KR.RUZ.4210.235.2021.MLP
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek spółki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:
1) likwidacja rowów przytorowych,
2) odbudowę i wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, tj. odbudowę drenażu na stacji
Raba Wyżna DS1-D3, Ds4-Ds12, Ds13-Ds16 oraz wykonanie drenaży na przejazdach kolejowych,
drenaży wzdłuż torów szlakowych
3) wykonanie wylotów z projektowanych drenaży i odwodnienia liniowego przy przejazdach do wód lub
do urządzeń wodnych,
4) przebudowę istniejących rowów przytorowych,
5) umocnienie rowów i cieków przecinających linię kolejową,
6) wykonanie rowu przytorowego, prawostronnego R11-R12,
7) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych oraz do wód,
w związku z projektem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku
linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce
w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach
projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha-Beskidzka – Chabówka –
Zakopane” oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń
wodnych obejmuje następujące działki ewidencyjne:
obręb 0005 Raba Wyżna: 3624, 3061, 3602, 3630/3, 3608/2, 3359, 86/11, 86/9, 84/24, 122/22, 2347/1,
obręb 0006 Rokiciny Podhalańskie: 568, 584, 603, 626, 633.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym
zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem
dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne
uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: KR.RUZ.4210.235.2021.MLP),
w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, pokój 335 (telefon: 12 628-43-35, email: krakow@wody.gov.pl),
w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
– w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jedynie po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę.
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