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ZAWIADOMIENIE

o

wszczęciu postępowania

administracyjnego

postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
z dnia 10.12.2018 r.
Nadleśnictwa

(wpływ

późn.

zm.), zawiadamiam o

wszczęciu,

postępowania

administracyjnego w sprawie
istniejącego

wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z
na terenie

szkółki leśnej

opoczyński

w

Państwowych

do ZZ w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 19.12.2018 r.) Lasów

Opoczno, Sitowa 15, 26-300 Opoczno,
w m. Bukowiec

Opoczyński działka

na wniosek

ujęcia

o nr ewid. 913, gmina Opoczno, powiat

ilości:

Q max. s

=0,003 m /s

Q śr. d = SO,O

Q max. r

3

m3/dobę

=28 913,0 m3/rok

w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia zat~'.'ierdzonych decyzją Wojewody Piotrkowskiego znak:
OS-Vl-7530-22/98 z dnia 31.03.1998 r. w ilości Qe :,,,·11,0 m 3/h przy depresji Se =-3,5 m
Jednocześnie

administracyjnego,

postępowania

zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

informuję

zebranych dowodów i

o

możliwości

materia łów

wypowiedzenia

się,

przed wydaniem decyzji, co do

w przedmiotowej sprawie, w terminie 10 dni od dnia otrzymania

niniejszego zawiadomienia.
zgromadzoną dokumentacją

Ze

w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul.

Młynarskiej

w ww. sprawie

Państwowego

można zapoznać się

w siedzibie

Zarządu

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z

2, 97-300 Piotrków Trybunalski, pok. nr 117, w godzinach od 7° -15°
0

Zlewni

siedzibą

0
•

Otrzymują:

1.
2.

3.

Wnioskodawca
RZGW w Warszawie
aa

Do wiadomości :
1. Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatow<1 1, 26-300 Opoczno (tablica ogłoszeń)
2. Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (tablica ogłoszeń)
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Zarząd

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Młynars ka 2, 97-300 Piotrków Trybunal ski
tel. 509 975 777, e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

