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OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania ad
ministracyjnego
Na podstawie art. 10
1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks
administracyjnego (Dz.
postępowania
U. z 2020 r. poz. 256
ze
zm.
) zawiadamiam, o możliw
z uprawnienia strony dot
ości skorzystania
yczącego czynnego udziału
w każdym stadium postępow
z zebranym materiałem
ania i zapoznania się
dowodowym, a także
wypowiedzenia się co do
i materiałów oraz zgłoszony
zeb
ranych dowodów
ch żądań, w terminie 7 dni
od daty otrzymania niniejszeg
przed wydaniem decyzji w
o zawiadomienia,
sprawie wniosku Burmistr
za
Gm
iny
Ko
nst
anc
in-Jeziorna, w imieniu i na
którego działa na mocy
rzecz
udzielonego pełnomocnictw
a
Pan
Raf
ał
Jak
ubicki, dotyczącego udziele
pozwoleń wodnoprawnych
nia
na wykonanie urządzeń wo
dnych, tj. pięciu rurociągó
działkach o nr ew. 944
w
roz
sąc
zaj
ący
ch na
/1, 1869/11, 1869/11, 185
/1, 186/1, 187/1, 188/1,
193/1, 194/1, 1925/9, 182
189
/1,
190
/1,
191
/1,
192/1,
5/10, 1829, 1830, 1835,1
841, 512, 513/2, 514/2,
0001 Bielawa gmina Ko
187
1/1
49,
187
1/7
4
z
obrębu
nstancin-Jeziorna, likwidac
ję urządzeń wodnych, tj.
na działce o nr ew. 944
dwóch rowów przydrożn
/1 z obrębu 0001 Bielawa
ych
gmina Konstancin Jeziorna
opadowych lub roztopow
oraz odprowadzanie wód
ych z ul. Powsińskiej do
ww. rurociągów rozsączający
ch.
Jednocześnie mając na
uwadze normę prawną
odtwarzaną z art. 10
postępowania administra
1 ustawy Kodeks
cyjnego, w celu zapew
nienia stronom czynnego
postępowaniu administra
udziału w prowadzonym
cyjnym, informuję o
możliwości zapoznania
wypowiedzenia się co do
się z aktami sprawy,
zebranych dowodów
i zgłaszania ewentualnyc
h uwag.
Akta sprawy dostępne
są w Zarządzie Zlewni w Wa
rszawie, przy ul. Elektr
Warszawa, we wtorki
onowej 2, 03-219
i w czwartki, w godzin
ach
10.
00
12.00, po wcześniejszym
W celu umożliwieni
ustaleniu terminu.
a zapoznania się z
aktami sprawy należy
tomasz.wieteska @wody
zgłosić taką chęć na
.goy.pl.
adres
—

Ponadto informuję, że
po upływie ww. terminu,
w przypadku braku zgł
uwag i ewentualnych uzu
oszenia przez strony
pełnień do akt sprawy,
prz
edm
iotowe postępowanie adm
zakończone decyzją, wy
inistracyjne zastanie
daną na podstawie złożon
ego wniosku i materiałów
zgromadzonych przez org
an.
Zawiadomienie stron pos
tępowania, stosownie do
art. 49 2 ustawy z dnia
Kodeks postępowania adm
14 czerwca 1960r.
inistracyjnego, uważa się
za
dok
onane w terminie 14 dni
ogłoszenia. Ogłoszenie
od dnia publicznego
nastąpiło dnia 22 grudni
a 2020 r.
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