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OBW IESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek WALKI EKOPAK S.A., Jatne 17,05- 
430 Celestynów, w sprawie:

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących 
własnością Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku, ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających 
na terenie WALKI EKOPAK S.A. zlokalizowanego w miejscowości Jatne 17, 05-430 Celestynów,

- stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 11 marca 2019r. znak: 
WA.ZUZ.6.421.783.2018.ST.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu 
administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, Dział Zgód Wodnoprawnych 
z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 59b, 05-600 Grójec, we wtorki i czwartki godzinach 10.00- 12.00, 
po wcześniejszym ustaleniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić 
taką chęć na adres kamila.kazmierczak@wody.gov.pl lub telefonicznie - tel. (48) 332-06-67. 
Korespondencję należy kierować na podany adres w stopce.

Ponadto informuję, że w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt 
sprawy w wyznaczonym terminie, przedmiotowe postępowanie administracyjne zastanie zakończone 
decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia 11 października 2022 r.
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