I*

I*

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
WA.RUZ.421.321.2019.PS

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia

września 2019 r.

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładów Górniczo - Metalowych
„Zębiec" S.A., Zębiec, 27-200 Starachowice, w sprawie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2015 r., znak: OWŚ-VII.7322.40.2015, oraz udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających
na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zębcu, gmina Iłża, woj.
mazowieckie, zlokalizowanego na dz. o nr ew. 2/19, obręb Koszary.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu
zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.
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. 143 w godz. 800-1500.
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.
Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag
i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
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