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ZAWIADOMI EN I E
owszczQCiu post^powania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post^powania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozniejszymi zmianami)/ zawiadamia si^,
ze w zwiqzku z wnioskiem Fabryki Maszyn XCMG-EUROPA Sp. z o.o. z siedzibq przy ulicy Pariskiej
96/83, 00-837 Warszawa, zostato wszcz^te post^powanie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na us+ug^ wodnqtj. odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wod opadowych
lub roztopowych z terenu Fabryki Maszyn XCMG-EUROPA Sp. z o.o./ Oddziat w Kompinie 118, 99416 Nieborow/ istniejqcym wylotem 0 400 mm do rowu odp+ywowego/ zlokalizowanego na
dziatceonumerzeewidencyjnym 348/1 obr^b 0012 Kompina,gm. Nieborow/ powiattowicki,woj.
todzkie a nast^pnie do rowu melioracyjnego R-Aw km 13+10 jego biegu.
Niezaleznie od powyzszego zawiadamia SJQ/ iz informacja o toczqcym siQ post^powaniu
zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (tj.; Dz. U. 2021 poz. 624),
zosta+a podana do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie stosownego ogtoszenia na okres
14 dni na tablicy og+oszeri oraz umieszczona w biuletynie informaqi publicznej.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. informuje s\q, ze organy administracji publicznej obowiqzane sq
zapewnic stronom czynny udziat w kazdym stadium post^powania/ a przed wydaniem decyzji/
umozliwic im wypowiedzenie si^ co do zebranych dowodow/ materiatow oraz zgtoszonych zgdari.
Wszelkie uwagi, wnioski/ wyjasnienia i inne dowody w sprawie mozna sktadac na pismie na
adres tutejszego organu w terminie 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuje si^, ze zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a./ w toku
post^powania Strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majq obowiqzek zawiadomic organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiqzku/
o ktorym wyzej mowa/ dor^czenie pisma pod dotychczasowym adresem wywo+uje skutek
prawny. Po zachowaniu terminow przedstawionych i uzyskaniu ewentualnych oswiadczeri
dotyczqcych braku przeciwskazah do wydania decyzji, zostanie wydana stosowna decyzja
administracyjna.

Otrzymujq wg strony nast^pnej:

Otrzymujq:
1. Fabryka Maszyn XCMG-EUROPA Sp. z o.o./ ul. Pahska 96/83, 00-837 Warszawa
2. P. Hanna Pikora,
3. P. Justyna Doroba/

4. P. Edward Wotek,
5. P. Grzegorz Brzozowski
6. Aa.

Do wiadomosci:
1. Nadzor Wodny w Skierniewicach PGW Wody Polskie/
f 2. ^ Urzqd Gmlny w Nieborowie/ Al. Legionow Polskich 26, 99-416 Nieborow,
Gminna Spotka Wodna w Nieborowie, Al. Legionow Polskich 26, 99-416 Nieborow.

Spraw^ prowadzi:
Karina Martinek, tel. 48 (46) 811 50 60 wew. 34, e-mail: karina.martinek@wodypol5kie.gov.pl
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