-7
Warszawa, 7 Listopada 20t8r.

Pafstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Tarzqdu Zlewni

w Warszawie
w A.2u2.6.421. 579. 20 18.A

K

OBWIESZCZENIE

o wszczeciu postqpowania administracyrnego

Na podstawie art.6L S 4 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks

postqpowania

z2Ot7 r.poz.t257 ze zm.) w zwiqzku zarI.397 ust. 1-, art.397 ust.3 pkt 2,
art.4O1ust. 1, art.40Lust.4, art.4O7 ust. lustawyzdnia20lipca2OLTr. Prawowodne(Dz.U.z2017r.
poz. 1566 ze zm.) zawiadamiam o wszczqciu, na wniosek firmy Polska Sp6tka Gazownictwa Sp. z o.o. w
imieniu i na rzecz kt6rej na mocy udzielonego pelnomocnictwa wystQpuje Pan Wieslaw Chrustowski,
postqpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie
nowych obiekt6w budowlanych na obszarach szczeg6lnego zagro2enia powodziq w zwiqzku z planowanq
realizacjq przedsiqwziqcia obejmujqcego wykonanie nowej sieci gazowej dystrybucyjnej Sredniego
ci(nienia dn 40/dn 63 PE wrazz przylqczami dn 25 PE o fqcznej dlugoSci 2689,0m, na terenie dzialek nr
397, 382, 67, t25/L, 43/7, 45/9, 383, L25/2, 125/3, 29, 4rO, 3O/8, 33/2, 38/6, 4t/5, 42/8 w obrqbie
ewidencyjnym OO22 tj. w pasie drogowym drogi gminnej ul. Duchnowskiej i w pasie drogowym drogi
wewnetrznej rrl. Modrzewiowej oraz w pasie drogowym dr6g dcjazdowych prywatnych cjo lvr". ulic, vr
administracyjnego (Dz. U.

m. Wiqzowna Ko6cielna gm. Wiqzowna, powiat otwocki.

JednoczeSnie majqc

na uwadze normq prawnE odtwarzanq z art. 10 5 1 ustawy

Kodeks

postqpowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym
postqpowaniu administracyjnym, informujq o mo2liwoSci zapoznania siq z aktami sprawy, zebranych
dowod6w i zglaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostqpne sE

w

Zarzqdzie

Zlewni

w

Warszawie, przY ul. Elektronowej

2,

O3-2L9 Warszawa, w godzinach 7.30- 1-4.30.

Zawiadomienie stron postqpowania, stosownie do art. 49 5 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postQpowania administracyjnego, uwa2a siq za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia. Ogtoszenie nastqpilo dnia 16 Listopada 2OI8r.
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