Warszawa, 3 - 02 - 2020
Państwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie
WA,ZUZ,6.421 ,813.2019,AZ

O wszczęciu

OBWIESZCZENIE
postępowania administracyjnego

Na podstawie art, 61 § 4 i arl. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks

postępowania

administracyjnego (Oz, U. z 2018 r. poz , 2096 z późn , zm ,) w związku z art, 397 usl. 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
prowadzącego działalność gospodarczą

wszczęciu

na wniosek Pana Henryka Sacharczuka,

pod firmą " INSTALATOR Henryk Sacharczuk", postępowania

administracyjnego w sprawie udzie lenia :
- pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą
ujęcia składającego się

z dwóch studni

głębinowych

zlokalizowanych na

działce

o nr ew, 394

obręb

0009 Skierdy, gmina Jablonna,
- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki
działce

o nr ew, 336

obręb

0009 Skierdy, gmina

Wisły

wylotem w km 539+000 jej biegu (na

Jabłonna) ścieków

bytowych

pochodzących

z osiedli

mieszkaniowych "Jabłonie", "Pod Kurantem I" i " Pod Kurantem II", oczyszczonych w osiedlowej
oczyszcza lni

ścieków

zlokalizowanej na

działce

o nr ew, 395

obręb

0009 Skierdy, gmina

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art, 10
p os tępowonia

administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego

postępowaniu

administracyjnym,

ewentualnych uwag, Akta sprawy

informuję

o

dostępne są

możliwo ści

w

Zarządzie

zapoznania

się

Jabłonn a ,

§ 1 ustawy Kodeks

udziału

w prowadzonym

z aktami sprawy i

zgłaszania

Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2,

03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki w godzinach 10,00- 12,00,
Informuję także, że

i ewentualnych

po

uzupełnień

na podstawie

Zawiadomienie stron
postępowanio

ww, terminu, w przypadku braku

do akt sp rawy, przedmiotowe

zakończone decyzją , wydaną

Kodeks

upływie

złożonego

postępowania ,

administracyjnego,

ogłoszenia , Ogłoszenie nastąpiło

wn iosku i

zgłoszenia

postępowanie
materiałów

przez strony uwag

administracyjne zastanie

zgromadzonych przez organ ,

stosownie do art, 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r,

uważa się

za dokonane w te rminie 14 dni od dnia publicznego

dnia 10 lutego 2020 r.
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