
Dębe, 6 maja 2020 r.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 
Dyrektor 

Zarządu Zlewni 
w Dębem

WA.ZUZ.2.421.240.2019.MS

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 
r. poz. 310 ze zm.), art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem, Pani Małgorzaty 
Rydzewskiej działającej w imieniu spółki „JAZAL" sp. z o.o., Małopole 1, 05-252 Dąbrówka, w sprawie 
zmiany decyzji

zawiadamiam
o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie postępowania 
administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie Nr 
297/2019 z dnia 16 września 2019 r., znak: WA.ZUZ.2.421.240.2019.MS, udzielającej pozwolenia 
wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód opadowych i roztopowych do 
urządzenia wodnego -  rowu, pochodzących ze stacji dystrybucji paliw, zlokalizowanej na działce nr ew. 
575/9 obr. Małopole, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu 
zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję
0 możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania 
ewentualnych uwag w terminie 14 dni od daty ustania ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W myśl art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) - w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych
1 sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na 
ten okres.

W przypadku złożenia przez wszystkie strony przedmiotowego postępowania pisemnej informacji 
(drogą mailową lub tradycyjną pocztą) o otrzymaniu niniejszego zawiadomienia oraz o braku zamiaru 
składania uwag i wniosków oraz o rezygnacji z zapoznania się z aktami sprawy, przedmiotowa sprawa 
będzie procedowana (zgodnie z art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego - sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji
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elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia 
za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego 
załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji).

W przypadku złożenia informacji o chęci wniesienia uwag, wniosków, zapoznania się z aktami sprawy 
lub braku informacji przedstawionej w ww. formie, przez strony postępowania, przedmiotowa sprawa 
zostanie zakończona po ustaniu ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Jednocześnie wyjaśniam, że na postawie art. 15 zzs ust. 10 i 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
1. przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących 

odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania 
o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się;

2. zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub 
kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków 
prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Otrzymują: I za potwierdzeniem odbioru/
1. Pani Małgorzata Rydzewska działająca w imieniu spółki „JAZAL" sp. z o.o., Małopole 1, 05-252 

Dąbrówka,
2. Gmina Dąbrówka, ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka,
3. aa.

Do wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej w m.

Sprawę prowadzi: Marian Bądzyński, tel.: 22 763-96-15, Dział Zgód Wodnoprawnych z siedzibą: Nadzór Wodny w Wołominie, 
ul. Wileńska 51A, 05-200 Wołomin, marian.badzvnski(g>wody.gov.pl


