Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Dębe,

Wody Polskie

dnia 20 kwietnia 2020 r.

\VPŁYNl~ł.O

KANCELAlUA OGÓLNA
URZĘDU GMJ:NY JAi).LONNA

2020 -05- 04

WA.ZUZ.2.4210.115.2020.RA
UJ:

kl...... . .. ......... . . . . . . . . . . Urząd

;W'? ....::.................. l

l.l .;.,;." . .

r· '· .. ··

,.·~.:.;:~I.l.6{..s"J_ ......... ... _l ....

Gminy Jabłonna

H .io U •••• •••••

............. .......... " ...... .. , ..... " .....,.......... ....

ul.

Modlińska

152

05-110 Jabłonna

W

związku

z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze

zm.), zwracam sie z

prośba

o

ogłoszenie

informacji o prowadzonym postepowaniu w sprawie udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w danej

miejscowości.

w sposób zwyczajowo przyjety

na okres 7 dni.

Jednocześnie w związku z powyższym, mając na uwadze toczące się postępowanie administracyjne

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w tut. organie, zwracam się o zwrotną informację z adnotacją
o okresie uwidocznienia oraz o zgłoszonych w sprawie uwagach i wnioskach.

Załączniki:

informacja o wszczęciu

postępowania.
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INFORMACJA
o prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 310 ze zm.),
informuję

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w
PGW Wody Polskie, na wniosek z dnia z dnia 11.02.2020 r. (data wpłynięcia 12.03.2020 r.)
pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowch S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie, ul.
Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę
wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z odwodnienia wiaduktu
drogowego biegnącego nad linią kolejową nr 9 w km od 29+42 oraz dróg dojazdowych, istniejącym
systemem kanalizacji deszczowej zakończonym trzema wylotami, do trzech różnych urządzeń
wodnych tj. zbiorników retencyjno - chłonnych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 721/3, 827/1,
obręb Chotomów, gmina Jabłonna, powiat legionowski.
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