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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia
2021 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze
oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Tomasza Partyki, pełnomocnika PGNiG
GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, z dnia 30.10.2020r. w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych oraz
wprowadzanie ścieków do wód, a także wykonanie urządzeń wodnych oraz ich likwidacja - obiektów
służących do ujmowania wód powierzchniowych i do wprowadzania ścieków do wód i urządzeń
wodnych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, ETAP
II Leśniewice - Rawa Maz. stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego
i śląskiego".
Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w celu zapewnienia stronom czynnego udziału
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się, po
uprzednim umówieniu, z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w
okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Akta sprawy dostępne
są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 116 w godzinach
830— 1400.
Informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego
adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny na podstawie art. 41 § 2 k.p.a.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne
zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych
przez organ.
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