Warszawa, 18 września 2018 r.
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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwi ą zku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566 ze zm.) zawiadamiam o wszczę ciu, na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w imieniu i na rzecz której na mocy udzielonego pełnomocnictwa wystę puje Pani Joanna Wrona,
postę powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie
nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w związku z planowaną
realizacją przedsięwzięcia obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr
OTW3315A, wraz z zewn ętrzną linią zasilającą na terenie części dział ki nr 83 położ onej w obrębie
ewidencyjnym 22 — Wią zowna Kościelna, gmina Wiązowna.
Jednocześ nie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postę powania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udzia ł u w prowadzonym
postę powaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych
dowodów i zgł aszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostę pne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2,
03-219 Warszawa, w godzinach 7.30- 14.30.
Zawiadomienie stron postę powania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postę powania administracyjnego, uwa ża się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpił o dnia 25 wrześ nia 2018r.
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