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ą

Na podstawie art. 61 § ustawy e dnia LĄ cz§rwca 196S r. Kodeks postępowania
adrninistracyjnego {Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn zm.) w związku z ań. w:wiązku z art. 397 ust" 3 pkt 1,
lit. a} tiret Ósme oraz art, 401 ust. 4 u§tawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne {Dz. U" z 2018 r".
por, 2268, t późn. lm.},
rawiadamiam
o wseczęciu p§stęp§wania administracyjnego, na wniosek KCMBET DZ|AŁDOWO §p. z o. o., o udzielenie

pozwolenia wodnoprawne§§ na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych,
z jednej studni wierconej nr ż g głębokości120,5 m, usytuowanego na dz. ew. 1"09115
obręb Komorniki, oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub rozt§p§wych z terenu
Zakładu do rowu melioracyjnego R-C na dz, ew. 335 obręb Komorniki, gm. Działdowo, pow. dllałdowski,
woj. warmińsko-mazurskie.
"
JednoczeŚnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks pCI§tępowania administracyjnego. w celu
zapewnienia §tronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję
o rnożliwoŚci eapornania się z aktami §prawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag,
Akta §prawy dostępne są w Regionalnym Zarządeie Gospodarki Wodnej r.i,u Vy'arseawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód
Wodnoprawnych, pak. 144 w godz. 9 oo- 14o0"
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag
i er,ventualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie
zakończone decyzją. wydaną na p§dstawie złożonegowniosku i materiałów zgromadzonych przez §r§an,
Zawiadamiając o powyższym informuję §trsny po§tępowania o możliwościskładania uwag
i wnioskÓw w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
skladającego się
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