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OBWIESZCZENI E

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
Na podstawie art. 61
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 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 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w imieniu i na rzecz
Mazowieckiego
którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Buk, postępowania
—

administracyjnego w sprawie udzielenia:
1. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych tj.:
wykonanie dwóch zbiorników wsiąkowo odparowujących wraz z wylotami kanalizacji deszczowej
na działkach o nr ew. 57 obręb 01-21 i nr ew. 113 obręb 01-13 m. Konstancin —Jeziorna,
wykonanie podziemnego zbiornika rozsączającego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce
—

-

-

-

o nr ew. 12/2 obręb 01-23 m. Konstancin —Jeziorna,
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Jeziorki na granicy działek o nr ew. 119/9 obręb
01-26 m. Konstancin Jeziorna i nr ew. 384 obręb 0008 Chylice, gm. Piaseczno;
przebudowę rowu na działkach o nr ew. 1, 10/1, 11/1, 11/5, 49/1 obręb 0025 w m. Piaseczno wraz z
wykonaniem dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do tego rowu oraz wylotem tego rowu do rzeki
—

-

Jeziorki;
likwidację rowów wraz z przepustami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od
ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie —Jeziornie;
2. pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi
wojewódzkiej nr 721 od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie
-

—

Jeziornie, do ww. zbiorników, rowu oraz do rzeki Jeziorki.
1 ustawy Kodeks
Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10
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 w terminie 7 dni od daty
dokonania zawiadomienia stron. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul.
Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00

—

12.00.

2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49
Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło dnia 12 kwietnia 2019 r.
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1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
Na podstawie art. 36
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że przedmiotowy wniosek nie
może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 3 ww. ustawy ze względu na braki formalne
wniosku i ich uzupełnienie przy piśmie z dnia szczególnie skomplikowany charakter sprawy, a także z
uwagi na konieczność zachowania procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i
„

ustawy Prawo wodne.
Przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2019 r.
Pouczenie
Stosownie do art. 37 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 1.4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni
w Warszawie.
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