Warszawa, dnia 27 grudnia 2019 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie
znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.820.2019.MJW

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Zgodnie z 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) zawiadamiam, że na wniosek Pana Bartosza Mazura, prawnie umocowanego, działającego w imieniu i na
rzecz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., z siedzibą w m. Wysoka ul. Lipowa 5a; 52-200 Wrocław,
z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie studni o głę bokości 50,5 m ujmującej wody czwartorzędowe maksymalnie 10 m3/h,
która będzie wykonana na działce nr ewid. 278/2 obręb Ostrowik o współrzędnych w układzie
geodezyjnym PL ETRF 2000/7:
X: 5772778,77
2.

Y: 7529059,15;

usługę wodną polegającą na poborze ww. wód w następujących ilościach:
Qmax/s =

0,0025 m3/s

Qrnawn=

9,0 rn3/h

Qmax/d =

216,0 m3/d

Qmax/r =

78840,0 nriVr

W oparciu o art. 10 § 1 KPA - organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.
Wobec powyższego informuję, że zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia mogą:
1. zapoznać się z aktami sprawy w Nadzorze Wodnym PGW Wody Polskie w Piasecznie
ul. Kościuszki 22 we wtorki i czwartki w godz. 10:00 ÷ 12:00,
2.

składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Sekretariacie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie ul.
Elektronowa 2; 03-219 Warszawa.

Sprawę prowadzi: mgr inż. Marian J. Winiarski
(22) 756 73 04 I marian.winiarski@wody.gov.pl
Informuję, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie: http://wody.gov.plio-wodach-polskich/rodo
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