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O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. (tj. Dz.U. z 2020 r.; poz. 310 ze zm.) - Prawo wodne 

zawiadamiam 

że na wniosek Wójta Gminy Słubice złożony w dniu 05.03.2020 r., uzupełniony dnia 
23.04.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - obudowy dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 oraz 
poletka rozsączającego składającego się z pakietu skrzynek rozsączających zlokalizowanych na działce o 
nr ewid. 34/5 w miejscowości Alfonsów, gm. Słubice, pobór wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych poprzez studnie głębinowe nr 1, nr 2 do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy 
Słubice wraz z wprowadzeniem ścieków przemysłowych - wód popłucznych ze SUW do ziemi poprzez 
pole rozsączające zlokalizowane na działce o nr ewid. 34/5 w miejscowości Alfonsów, gmina Słubice 
w ramach usług wodnych. 

W związku z powyższym, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego, aby zapewnić stronom czynny udział w każdym studium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i zgłaszania ewentualnych uwag informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 21 
dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Ewentualne uwagi i wnioski 
dotyczące sprawy strony postępowania mogą wnosić wyłącznie pisemnie na adres: Zarząd Zlewni we 
Włocławku PGW Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek w wyżej wymienionym terminie. 

Zgodnie z art. 15 zzs 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 obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów 
administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

W związku z powyższym, termin na składanie uwag i wniosków nie rozpoczyna swojego biegu do 
chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 czynności podjęte w stanie zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii zachowują moc. Powyższe oznacza, iż otrzymanie od zainteresowanych 
stron postępowania uwag i wniosków spowoduje możliwość kontynuowania dalszych czynności 
administracyjnych postępowania. 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się: <; 
(2p Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice. 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płocku 
3. https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie/ 
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