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ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 i art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2022 poz. 2000, dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, 
że na wniosek skierowany przez Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 
w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, w sprawie 
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów 
jurajskich - ujęcie w m. Pukinin - studnia nr 1 i 2 zlokalizowanych kolejno na terenie dz. nr ew. 
766/2, ob. 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka, dz. nr ew. 768/3 obręb nr 30 Pukinin, gm. Rawa 
Mazowiecka oraz na usługę wodną - wprowadzanie oczyszczonych ścieków w postaci wód 
popłucznych powstających z procesu płukania filtrów zainstalowanych w Stacji Uzdatniania 
Wody m. Pukinin do rowu melioracyjnego bez nazwy oraz w sprawie wygaszenia decyzji Starosty 
Rawskiego - pozwolenia wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.2.1.2013.AW z dnia 18.03.2013r., 
zostało wszczęte postępowanie w zakresie:

1. usługę wodną pobór wód podziemnych z utworów jurajskich - ujęcie w m. Pukinin - 
studnia nr 1 i 2 zlokalizowanych kolejno na terenie dz. nr ew. 766/2, ob. 30 Pukinin, gm. 
Rawa Mazowiecka, oraz dz. nr ew. 768/3 obręb nr 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka, 
w ilościach:

Q max. s = 0,0167 m3/S,
Qśr.d= 653,0 m3/d,

QdoP.r = 238 171 m3/r,
Współrzędne studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7:
- studnia głębinowa Nr 1: X 5735853,90, Y 7451434,40
- studnia głębinowa Nr2 : X 5735859,50, Y 7451415,40

2. usługę wodną wprowadzanie oczyszczonych ścieków w postaci wód popłucznych 
powstających z procesu płukania filtrów zainstalowanych w Stacji Uzdatniania Wody m. 
Pukinin do rowu melioracyjnego bez nazwy (do ziemi) zlokalizowanego na terenie działki 
nr ew. 1123, ob. 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka w ilościach:

Q max.s “ 0,00169 m3/s,
Qśr.d= 12,17 m3/d,

Q dop.r = 4 442,0 m3/r,



Lokalizacja istniejącego wylotu współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 
strefa 7: 5736097,60, Y 7451380,10

o stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:
zawiesiny ogólne < 35,0 mg/dm3

^żelazo ogólne < 10,0 mg Fe/dm3

oraz w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Rawskiego - pozwolenia wodnoprawnego znak: 
SAB.II.6341.2.1.2013.AW z dnia 18.03.2013r.

Niezależnie od powyższego zawiadamia się, iż informacja o toczącym się postępowaniu - 
zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. 
U. 2022 poz. 2625), a także art. 49 k.p.a. - została podana do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie stosownego obwieszczenia, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń, a także w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. informuje się, że organy administracji publicznej obowiązane są 
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, 
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie można składać na piśmie 
na adres tutejszego organu w terminie 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a., 
w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 
obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje 
skutek prawny.

Po upływie powyższych terminów zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.

1. Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3
Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka,

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego wykazu, poinformowane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa,
4. aa.

Do wiadomości:
1. Nadzór Wodny Rawa Mazowiecka,
2. Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 

Mazowiecka.
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