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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku 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 2018 r. poz.
2268 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 marca 2019 r. decyzji udzielającej Polskim Sieciom
Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie —Jeziornie pozwoleń wodnoprawnych na:
- wykonanie urządzeń wodnych tj.: sześ ciu studni chłonnych na działce o nr ew. 103/1 obrę b 0057 Sulejówek,
gmina Sulejówek oraz drenażu na dział kach o nr ew. 359, 363/3, 363/11, 363/10, 376/3, 365, 364, 279,
363/4, 363/7, 363/12, 377/2, 376/5, 363/6, 361, 377/1, 363/2, 363/9, 363/16, 363/8 obręb Zakręt, gmina
Wiązowna, nr ew. 103/1 obręb 0057 Sulejówek,
- przebudowę rowu opaskowego na dział kach o nr ew. 55/5 obręb Nowy Konik, gmina Halinów, nr ew. 1 i 3
obręb 0060 Sulejówek, nr ew. 103/1 i 110 obręb 0057 Sulejówek, gmina Sulejówek oraz nr ew. 364, 375,
376/5, 361 obręb Zakręt, gmina Wiązowna,
odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
MIŁOSNA do urządzeń wodnych tj. studnie chłonne oraz moduły rozsączające na działce o nr ew. 103/1
obręb 0057 Sulejówek, gmina Sulejówek,
- wprowadzenie ścieków bytowych ze stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV MIŁOSNA do ziemi
poprzez moduł rozsączający na działce o nr ew. 103/1 obręb 0057 Sulejówek, gmina Sulejówek.
oraz stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Mińskiego z dnia
27 maja 2009 r o znaku: WS.6223/11/09 na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do ziemi wód
opadowych i roztopowych oraz ś cieków bytowych dla potrzeb Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Miłosna.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowe 2,
03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00 — 12.00. Ponadto, stosownie do art. 49b ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji,
który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje
stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia. Zawiadomienie stron postępowania (doręczenie), stosownie do art. 49 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ogłoszenie nastąpiło dnia 9 kwietnia 2019 r.
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