Warszawa, 11 - 10 - 2018

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
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Zarzqdu Zlewni
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w A.zuz.6. 42r.7
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OBWIESZCZENIE

o wszczeciu postqpowania administracyjnego
Na podstawie art.61 5 4 iart.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowanio
administracyjnego (Dz. U. z2OI7 r. poz. 1257 z p62n. zm.) w zwiqzku zart.39-/ ust. 1, art.397 ust.3 pkt
2, arl.401 ust. 1, art.4OL ust. 4, arl.407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566 z poLn. zm.) zawiadamiarn o wszczqciu, na wniosek Miasta Otwocka,
reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Otwocka, postqpowania administracyjnego w sprawie
udzie le nia:

- pozwolenia wodnoprawnego na rozoudowq obiektu mostowego na rzece Swider w ciqgu

drogi

gminnej nr 270955W (ul. Mostowa) w Otwocku wraz z sieciami podwieszonymi pod obiekt mostowy,
- pozwolenia wodnoprawnego na wyKonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Swider (dzialki o nr
ew. 500 i 607 obrqb 0007 Em6w, gmina Wiqzowna),

- pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie cjo rzekl Swder poprzez ww. wylot w6d opadowych
i roztopowych z rozbudowanego obiektu mostowe-qg

Jednocze6nie majqc

na uwadze normq prawnq odtwarzanq z art. 10 $ 1 ustawy

Kodeks

postqpowonio odministracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziaiu w prowadzonym
postQpowaniu administracyjnym, informujq o mo2liwoSci zapoznania siq z aktami sprawy zebranych
dowod6w i zglaszania ewentualnych uwag.
Akta sprawy dostqpne sq w Zarzqdzie Zlevrni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219
Warszawa, w godzinach 7'.30- L4.3O.

Zawiadomienie stron postqpowania, stosowrrie do art. 49 5 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postqpowanio administracyjnego, uwa2a siq za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogtoszenia. Ogtoszenie nastqpilo dnia 18 pa2dziernika 20L8 r.
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