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Wg

rozdzielnika

W związku z art. 401 pkt. 4 oraz art. 401 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018r. poz. 2268, z późno zm.) wskazującym o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania w
sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych w drodze obwieszczeń w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, Dyrektor
Regionalnego

Zarządu

opublikowanie na BlP

Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie zwraca
załączonego

się

z

prośbą

o

do niniejszego pisma obwieszczenia na okres 14 dni oraz zgodnie z art.

400 pkt. 7 ww. ustawy podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości

np. na tablicy ogłoszeń

urzędu.

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.

Otrzvmują:

1.
2.
3.
4.

Iza potwierdzeniem odbioru/

a/a;
Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna;
Starostwo Powiatowe w Legionowie, Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo;
Urząd Miasta st. Warszawy, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;

Załączniki:

1.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania
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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia

fl.l czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa
74, 03-734 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan
Piotr Sawczuk w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych istniejącymi wylotami z terenu linii kolejowej nr 9 w km 5+105-23+535 znajdującymi się
na terenie m. st. Warszawy oraz gminy Jabłonna.
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., w celu zapewnienia stronom czynnego udziału
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami
sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.
Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 138, w Wydziale Zgód
Wodnoprawnych, od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 _14 30 •
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postepawanie administracyjne
zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych
przez organ.
Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag
i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
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