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OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
z dnia JS maja 2020 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) tiret 8, 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 złożony przez Pana Piotra Modrakowskiego, 
działającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Zakładu Inwestycji Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie urządzeń wodnych - urządzeń odwadniających obiekty budowlane (drenaży), wylotów 
drenaży oraz na usługę wodną - wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi poprzez 
istniejący rów na działkach o nr ew. 535/8, 535/13 obręb Janów, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. 
mazowieckie. 

Akta sprawy, ze względu na teren zamknięty stanowią załącznik do wniosku z nadana klauzulą 
,,zastrzeżone". 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 ro ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. 
poz. 1228) informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania 
tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na 
zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych. 
W związku z powyższym informuję, iż akta sprawy dostępne są w tylko dla osób posiadających ważne 
poświadczenie do informacji o klauzuli „zastrzeżone" lub wyższe w Kancelarii Niejawnej w Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z 
siedzibą ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa po wcześniejszym umówieniu w pok. 137 w godz. 8 30- 14°0. 

Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i 
zastrzeżeń w okresie 14 dni(*) od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

(*) Zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVJD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów administracyjnych 
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Wobec powyższego, termin na składanie uwag i wniosków nie rozpoczyna swojego biegu do chwili 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. 

Jednocześnie informuję. że zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 czynności podjęte w stanie zagrożenia 
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epidemicznego i stanu epidemii zachowują moc. Powyższe oznacza, iż otrzymanie od zainteresowanych 
stron postępowania uwag i wniosków spowoduje możliwość kontynuowania dalszych czynności 
administracyjnych przedmiotowego postępowania. 
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