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Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania wodno-prawnego 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 7, 
art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) - zawiadamiam, że na wniosek Pana Arkadiusza GUTA, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzenia wodnego tj. na przebudowę rowu bez nazwy, polegającą na ujęciu go w rurociąg DN 600, 
na długości 47,00 na działce o nr ewid. 111/1, identyfikator 141211_2.0020.111/1 Janów, gmina Mińsk 
Mazowiecki. 

W oparciu o art. 10 § 1 KPA - organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń. 
Wobec powyższego informuję, że zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
niniejszego zawiadomienia mogą: 

1. zapoznać się z aktami sprawy w Nadzorze Wodnym PGW Wody Polskie w Piasecznie 
- ul. Kościuszki 22 we wtorki i czwartki w godz. 10:00 + 12:00, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką chęć na adres 
marian.winiarski@wodypolskie.gov.pl 

2. składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Sekretariacie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie 
ul. Elektronowa 2; 03-219 Warszawa. 
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