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WA.ZUZ.6.4210.322.2022.KAK
OBWIESZCZENIE 

ws. postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania 
ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, przed wydaniem decyzji 
w sprawie prowadzonej na wniosek REFUGIO VERDE REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Polak, o udzielenie 
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego otwartego rowu 
melioracyjnego, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu i budowie nowego o innych parametrach 
technicznych, zlokalizowanego na działce o nrew. 41/27 obręb Michałówek, gmina Wiązowna.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 
Warszawa, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy 
należy zgłosić taką chęć na adres katarzvna.kowalczvk(S)wodv.gov.pl lub pod nr tel. 22 11 23 874.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag 
i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie 
zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam także, że wniosek 
w przedmiotowej sprawie nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy 
ze względu na złożone uzupełnienia stosownie do pisma z dnia 10 maja 2022 r. oraz z uwagi na 
konieczność zachowania procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy 
Prawo wodne. Przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Pouczenie
Stosownie do art. 37 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 
z późn.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich.
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