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Łowicz, dnia /^.05.2019r.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Dyrektor 
Zarządu Zlewni 

w Łowiczu

WA.ZUZ.5.421.1.30.2019.PK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2268 ze zm.) - Prawo wodne 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia, że w dniu .05.2019r. decyzją znak: WA.ZUZ.5.421.1.30.2019.PK 
udzielił Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Usługowo-Handlowemu „SobPol" s.j. Sobolewscy, Konopnica 102, 96-200 
Rawa Mazowiecka, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych 
z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody - studni głębinowej położonego na działce nr ew. 573/22 obręb 0016 
Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka , o współrzędnych geodezyjnych: X: 5739138,4 i Y: 7451078,06, dla potrzeb 
technologicznych i socjalno-bytowych Gorzelni i Stacji Obsługi Samochodów.

Z treścią decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 
------- 87-800__Włocławek, w Dziale_Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 222, w dniach: poniedziałek - piątek,w godzinach 

7°° - 1500. Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejszą informację telefoniczną (54 230-20-54) o fakcie 
0----------- przybycia celem zapoznania się z przedmiotową decyzją.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo do wniesienia odwołania terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Łowiczu. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na 
stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronach podmiotowych - Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

Otrzymują z prośbą o wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej i Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a także o 
zwrotne potwierdzenie faktu wywieszenia obwieszczenia oraz jego publikacji.
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Starosta Rawski
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Biuletyn Informacji Publicznej https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie/

4. a/a
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