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ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17.02.2020 r. Pani Anny 
Witkowskiej - pełnomocnika Konsorcjum Mięsne Okrasa. Grupa Południe Sp. z o.o., zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do obcych un:ądzeń 
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego z terenu Konsorcjum Mięsne Okrasa. Grupa Południe Sp. z o.o. w Pilicy oraz 
wygaszenia decyzji Starosty Zawierciańskiego znak: ROII.6341.013.2016.EG z dnia 18.05.2316 r 
z dniem wydania nowego pozwolenia. 

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania 
a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz 
składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania ninieszego 
zawiadomienia. 

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 zagrozenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terninów 
administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Wobec powyższego, 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 przedmiotowego postępowania. 

Otrzymują: 

1. Pani Anna Witkowska, ul. Żarnowiecka 76,42-436 Pilica - pełnomocnik 
2. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych, ul. Żarnowiecka 48,42-436 Pilica 
3. aa. 

Do wiadomości 

Urząd Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica 
2. Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. 511 965 812 e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl 

www.wody.gov.pl 

mailto:zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl
http://www.wody.gov.pl

