Warszawa, 9 marca 2021 r.
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie
WA.ZUZ.6.4210.32.2021.Bp
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 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 2020 r. poz. 310 z późn.
zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 9 marca 2021 r., decyzji udzielającej Burmistrzowi Łomianek, w
imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Piotr Porczyk, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu otwartego infiltracyjno-chłonnego wraz
z przepustami na działkach O nr ew. 388, 405/2, 405/2, 405/4, 405/6, 405/8, 405/10, 405/11, 405/12,
408, 473/1, 491, 494, 514/1 obręb 0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki oraz pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rowie na działce o nr ew. 494 obręb 0005 Dziekanów
Polski, gmina Łomianki, w związku z inwestycją pn: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotnej w gminie
Łomianki”.
—

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2,
03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00 12.00. Ponadto, stosownie do art. 4%
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą wystąpić o odpis
ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty
złożenia wniosku.
—

Na podstawie art. 127 * 1 i 2 oraz art. 129 * 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje
stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia, stosownie do art. 49 * 2 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia
16 marca 2021 r.
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