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Piotrków Trybunalski

Pa ństwowe

.08.2020 r.

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.ZUZ.3.4211.1304.2020.IM

o wszczęciu

Zawiadomienie
postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j . Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.}, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o potwierdzeniu
i

obowiązków wyni kających

udzielającej

z decyzji Starosty

Opoczyńskiego

przejęcia

przez

Wnioskodawcę

praw

z dnia 25 .01.2008 r . znak: OSZ.11 1.6221/04/08

pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj . pobór wód podziemnych

z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 596/40 w obrębie Januszewic dla zaopatrzenia
w wodę fermy trzody chlewnej w m. Januszewice, gmina Opoczno, powiat opoczyński zmienionej decyzjami
Starosty Opoczyńskiego znak: OŚZ.6341 . 26.2017 z dnia 08.02.2017 r. i 09.02.2017 r.
Jednocześn i e

administracyjnego,

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

informuję

o

możliwo ści

wypowiedzenia

się,

przed wydaniem decyzji, co do zebranych

dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
Ze · zgromad zoną
w

Piotrkowie

dokumentacją

Trybunalskim

w ww. sprawie

Państwowego

można zapoznać się

Gospodarstwa

Wodnego

w siedzibie

Wody

przy ul. Młynarskiej 2, 97-300 Piotrków Trybunalski, pok. nr 117, 5-€,.........'-'..'.inach od 7°

Zarządu

Polskie,
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Zlewni

siedzibą
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Otrzymują:

1.
2.

3.

Wnioskodawca
RZGW w Warszaw ie
aa

Do wiadomości:
1.
2.

Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kw iatowa lA, 26-300 Opoczno (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
U rz ą d Miej ski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (celem wywieszenia na tablicy ogło s zeń)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd

Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybuna lski
tel. 509 975 777, e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

