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Pańsiwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Zarząd Zlewni

w Sokołowie Podlaskim

Sokołów Podlaski, dnia 29 listopada 2o2'J'r

LU,ZUZ,Z,421.L.21..2O2I,MK

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Łarządu Zlewniw Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t'j' Dz. U. z2021' r., poz,735 z poźn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 40]. ust' 1 i 4, ustawy

z dnia 20 lipca 2oI7 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.z202I r. poz. 624 zpoźn. zm.), DyrektorZarządu Zlewni
w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawladamia

że w związku ze złożonym wnioskiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wszczyna postępowanie

administracyjne w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Spółce Akcyjnej, decyzją

Starosty Węgrowskiego z dnia 22'o1'.2oo9 r. znak: Śng'ozzg-ro /o8lo9 na pobór wód podziemnych

czwartorzędowych z dwóch własnych studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Silikaty
Sadowne w Zieleńcu, gm. Sadowne dla potrzeb socjalno-bytowych, produkcyjnych i procesu autoklawizacji,
na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni
w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że W związku z prowadzonym postępowaniem,
przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia'
Niniejsze zawiadomienie uwaza się3 fłkoł11. po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego

pu bl iczne o bwieszcze n ie, tj. od d nia )f :.J.ll:...W..*./!.Y.,......

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ orazzłożenie osobistych wyjaśnień mozliwe
będzie w godzinach pracy 'Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 8oo - ]-600 i w jego siedzibie, przy

ul. Repkowskiej49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Po upływie opisanego powyżejterminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Martyna Kamińska, tel. (25) 781 66 88.

Działając na podstawie art. 36 s 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy -
do dnia 30,t2,202Lr' ZłoŻony wniosek wymagał uzupełnienia izłożenia wyjaśnień'

Zgodnie z art. 35 9 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia
sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności,
okresów opóźnień spowodowanych z Winy strony albo z przYczYn niezależnych od Órganu. Stronie służy
prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskinr, ul' Repkowska 49. 08_300 Sokolów Pocllaski
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