
Łowicz, dnia 2-S. 03.2019r.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Dyrektor 
Zarządu Zlewni 

w Łowiczu : ■

WA.ZUZ.5.421.1.30.2019. HB

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36, art. 73 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz.2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

I. O wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno 
Usługowo - Handlowego "SOBPOL" S. J. Sobolewscy Konopnica 102 96-200 Rawa Mazowiecka, 
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód 
podziemnych ze studni nr 1 położonej na działce nr ew. 573/22 obręb 0016 Konopnica, gm. Rawa 
Mazowiecka na potrzeby socjalno - bytowe~pracowników Gorzelni i Stacji Obsługi Samochodów oraz 
technologiczne Gorzelni.

W związku z tym informuję stronę, o prawie składania wniosków dowodowych i brania czynnego udziału 
w czynnościach postępowania wykonywanych przez organ.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 kpa informuję stronę, że postępowanie dobiega końca, w związku 
z czym przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, 
można zapoznać się z materiałami postępowania oraz wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów 
czy zgłoszonych żądań w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni 
we Włocławku, Dział Zgód Wodnoprawnych, ul. Okrzei 74, 87-800 Włocławek, w godzinach pracy 
Zarządu Zlewni: w poniedziałek - piątek, w godzinach 700 - 1500, pok.222.
Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejszą informację telefoniczną (54 230-20-54) o fakcie 
przybycia celem zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez stronę uwag 
i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie 
zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 kpa, strony postępowania i ich pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu pod rygorem uznania, iż 
doręczone pismo wywiera skutek prawny.

Wniosek strony oraz dokumentacja wodnoprawna w przedmiotowej sprawie, jest wyłożona do wglądu 
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, Dział Zgód 
Wodnoprawnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, w dniach: poniedziałek - piątek, w godzinach 700 - 1500. 



Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2269z późn. 
zm), zawiadomienie powyższe podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach 
ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz 
Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej.
II. Jednocześnie, zgodnie z art. 36 kpa, zawiadamia się iż przedmiotowy wniosek zostanie rozpoznany do 
dnia 18.04.2019 r.
Przyczyną przesunięcia terminu jest konieczność wykonania czynności, które pozwolą rozpatrzyć 
wnikliwie cały materiał dowodowy.

EKTOR

Otrzymują:
1. P.P.U.H. "SOBPOL" SJ. SOBOLEWSCY- adres strony znajduje się w aktach sprawy
2. Zbigniew Sobolewski - adres strony znajduje się w aktach sprawy
3. a/a x2
oraz Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej i Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej z prośbą 
o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na 
stronie BIP urzędu na okres 7 dni i powiadomienie o powyższym Zarząd Zlewni we Włocławku.
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