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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego^.].; Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm. dalej jako k.p.a.) zawiadamia 
się, że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej reprezentowanego przez 
Burmistrza Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych ze studni 
Nr 1, czerpiącej wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 115 w miejscowości Gołyń, gmina Biała Rawska, 
powiat rawski, woj. łódzkie w ilości:

Qs.max. = 0,0022 m3/s
Ośr.db = 80,0 m3/db
Qmax. roczne = 23 856,0 m3/rok

na potrzeby stosowania oprysków przez okolicznych właścicieli gospodarstw rolnych 
w okresie od 01 kwietnia do 30 października każdego roku.
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ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego^.}.; Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm. dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, 
że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej reprezentowanego przez Burmistrza 
Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 
na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych ze studni Nr 1, czerpiącej wody 
z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 
115 w miejscowości Gołyń, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie w ilości:

Qs.max. = 0,0022 m3/s
Qśr«db = 80,0 m3/db
Qmax. roczne = 23 856,0 m3/rok

na potrzeby stosowania oprysków przez okolicznych właścicieli gospodarstw rolnych w okresie 
od 01 kwietnia do 30 października każdego roku.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym załączonym do wniosku 
Operatem wodnoprawnym, w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu przy ulicy Nowej 5.

Jednocześnie informuję, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie 
można składać (na piśmie lub osobiście) na adres tutejszego organu w terminie 14 dni od daty 
odbioru niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., 
w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 
obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje 
skutek prawny.

Niezależnie od powyższego zawiadamia się, iż informacja o toczącym się postępowaniu - 
zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne(t.'}.; Dz. U. 2018 poz. 2268 
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z późń. zm.) - została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego 
ogłoszenia, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń.

Po upływie powyższych terminów zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul.Jana Pawła II 57,96-230 Biała Rawska
2. RZGW w Warszawie, ul.Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
3. Joanna Kałamajska
4. Aneta Popińska
5. Anna Skulska
6. Dariusz Stusiński
7. a/a.

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe, Pl.Wolności 1,96-200 Rawa Mazowiecka

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk tel.669 833 633

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu,99-400 Łowicz ul. Nowa 5

e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl 2

mailto:zz-lowicz@wody.gov.pl

