
Zamość, dnia 29 sierpnia 2022r. 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 
Dyrektor 

Zarządu Zlewni o i <?<] Iqf]/ 
w Zamościu 

LU.ZUZ.3.4210.213.2022.AH 
O B W I E S Z C Z E N I E 

z dnia 29 sierpnia 2022 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 ze zm.) w związku z art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 
2021r. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wód Polskich zawiadamia o wydaniu decyzji nr 343/D/ZUZ/2022 z dnia 29.08.2022r. znak: 
LU.ZUZ.3.4210.213.2022.AH z wniosku Ośrodka Hodowli Ryb Łososiowatych, „Pstrąg Roztoczański" Adam 
Krzywosz, w sprawie zrzeczenia się pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w decyzji Starosty 
Zamojskiego z dnia 04.03.2003 r. znak: OŚ.6223/1/01/03 w zakresie korzystania z wód rzeki Wieprz dla 
potrzeb hodowli ryb łososiowatych oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód 
powierzchniowych rzeki Wieprz na istniejącym jazie (śluzie młyńskiej) w km 328,76 (wg mapy podziału 
hydrologicznego Polski; w km 277,60 wg decyzji pozwolenia wodnoprawnego w 2003 r.) do rzędnej 
248,00 m n.p.m.; pobór zwrotny wód powierzchniowych z rzeki Wieprz w okresie całego roku oraz 
korzystanie z tych wód dla potrzeb istniejącej hodowli pstrągów w Ośrodku Hodowli Ryb Łososiowatych 
„Pstrąg Roztoczański" Adam Krzywosz w Bondyrzu, gmina Adamów, powiat zamojski; wykonanie 
urządzenia wodnego - ujęcia wód powierzchniowych z rzeki Wieprz w km 328,79 w postaci rurociągu o 
średnicy 200 mm w celu zabezpieczenia wody na cele przeciwpowodziowe, działka nr ewid. 2095, obręb 
Bondyrz, jedn. ewid. Adamów, pow. zamojski. 

Jednocześnie w związku z obowiązkiem zawiadomienia pozostałych stron postępowania w drodze 
obwieszczeń, uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia na okres 
14 dni przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, Urząd Gminy Adamów, Urząd Miejski w Krasnobrodzie. 
Proszę o niezwłoczne przesłanie do tut. Zarządu informacji o terminie i sposobie podania do publicznej 
wiadomości w/w dokumentu. 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszej decyzji strony mogą wnieść odwołanie od 
przedmiotowej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Lublinie, 
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. 

D Y R E K T O R 

Eugeniusz Daciuk 
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Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru): 
Urząd Gminy Adamów, Adamów 11 b, 22-442 Adamów [z prośbą o podanie do publicznej 
wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4, art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji 
o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl) 

2. Urząd Miasta i Gminy Krasnobród, ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (z prośbq o podanie do 
publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4, art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i odesłanie 
informacji o sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl) 

3. Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość (z prośbą o podanie do 
publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i odesłanie informacji o 
sposobie i terminie obwieszczenia na adres e-mail :zz-zamosc@wody.gov.pl) 

4. a/a 
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