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WA.RUZ.4210.129.2021.AN
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodn~j w Warszawie
z dnia 30 marca 2021 r.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a) tiret ósme, art. 401
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j.)
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pana Piotra Modrakowskiego
przedstawiciela Biura Inżynierskiego Centrum w Warszawie, 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), na działkach o nr ew. 551, 552 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 r. o 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. 118 w godz. 8 30- 14°0.
Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i
zastrzeżeń w okresie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
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