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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r„ poz. 2096, z późn zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz, 2268, z późn. zm.), 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 i materiałów oraz zgloszonych

żądań.
W zwiazku z powyższym w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego

na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z 22 marca 2018 r., znak: PU/GZl/PD-

489/507/03/2018 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę
oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych w tym rowów oraz przepustów w zwiazku z realizacją
zadania „Budowa drogi S7 Olsztynek(551)— Płońsk (510) odcinek Strzegowo - Pieńki", w trakcie, którego
nastąpiło doprecyzowanie wniosku, przy piśmie z 6 marca 2019 r., znak: PU/GZI/PD—489/305/03/2019 r.,

o regulację cieków naturalnych, informuję, że zostal zebrany material dowodowy niezbędny do wydania

decyzji administracyjnej.
Zainteresowane strony, po umówieniu moga zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni

od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z siedzibą przy ul. Zarzecze 138, 03 - 194Warszawa, pok. nr 144, od poniedzialku do piątku wgodz. 8 3”—

15”.
Ponadto informuję, że po upływie ww, terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag

iewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie
za kończone decyzją, wydana na podstawie zIożonegowniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 5 1, informuję, że z uwagi na konieczność zapewnienia wielu
stronom czynnego udzialu w każdym stadium postępowania, a także wypowiedzenia się w sprawie
zebranych dowodów i wniesionych żądań, postępowanie administracyjne w ww, sprawie, nie może

zostać zakończone w terminie określonym w art, 35 Q 3 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony
do 20 maja 2018 roku.

Pouczenie
Zgodnie z art. A1 5 1 i 5 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania

strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.



Ponadto zgodnie z art. 37 5 1 i 5 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie
sluzy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie zalatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35
lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 5 1 (bezczynność),
a postępowanie jest prowadzone dlużej niż jest to niezbędne do zalatwienia sprawy (przewlekiość).
Stosownie do treści art. 37 5 2 ww. ustawy ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się
do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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mwmw—mc1. Pan Tomasz Gaćkowski - pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
BBDiM Transprojek! Sp. z o.o. , ul, Koniczynowa 11, 03-612Warszawa

2, urząd Gminy Baboszewo, ul.Warszawska 9A,09›130 Baboszewo
(z prośbą o podanie do publicznej wiadomości (tablica ogloszeń i BIP) i zwrot do tut. organu wraz
z informacją o okresie wywieszenia oraz o zgloszonych w sprawie uwagach i wnioskach)
Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku,ul. Płocka 12. 06450 Glinojeck
(z prośbą o podanie do publicznej wiadomości (tablica ogloszeń | BIP) i zwrot do tut. organu wraz
z informacją o okresie wywieszenia oraz o zgloszonychw sprawie uwagach i laskach)

4. Urząd Gminy Strzegowo, Plac Wolności32, 06445 Strzegowo
(z prośbą o podanie do publianej wiadomości (tablica ogloszeń | BIP) i zwrot do tut. organu wraz
z informacją o okresie wywieszenia oraz o zgloszonychw sprawie uwagach lwnioskach)

5. Starostwo Powiatowe w Piońsku, ul. Placka 39, 09-100 Piońsk
(z prośbą o podanie do publicznej wiadomości (tablica ogloszeń i BIP) i zwrot do tut. organu wraz
z informacją o okresie wywieszenia oraz o zgloszonych w sprawie uwagach I wnioskach)

6. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06400 Ciechanow
(: prośba o podanie do publicznej wiadomości (tablica ogloszeń ! BIP) i zwrot do tut. organu wraz
z informacją o okresie wywieszenia oraz o zgloszonych w sprawie uwagach i wnioskach)

7. Starostwo Powiatowe w Mlawie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mlawa
(: prośbą o podanie do publicznej wiadomości (tablica ogloszeń | BIP) i zwrot do tut. organu wraz
z informacją o okresie wywieszenia oraz o zgloszonych w sprawie uwagach i wnioskach)

8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzialw Olsztynie
ul. Warszawska89, 10—083Olsztyn

9. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul.Wspólna 1/3, 007921 Warszawa

10. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59, 00-SAB Warszawa

11. Krajowy OśrodekWsparcia Rolnictwa OddzialTerenowy w Warszawie
Plac Bankowy 2, 00 — 095 Warszawa

12. Państwowe Gospodarstwo Leśne — Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Płońsk
ul. Leśników 2, 09 — 100 Plońsk

3, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznychw Warszawie Zarząd Dróg w Plońsku
ul. Plocka 101, 09 -100 Plońsk

14. Państwowe Gospodarstwo Leśne — Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Ciechanów
Plocka 21 C, 06 — 400 Ciechanów

15. Powiatowy Zarząd Dróg w Mlawie
Stefana Roweckiego"GROTA" 10, 06 — 500 Mlawa

15. okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7, 06 — 100 Pułtusk

17. Kierownik Nadzoru Wodnego w Ciechanowie
ul. PowstańcówWarszawskich 11, 06 —-400 Ciechanów

18. DyrektorZarządu Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06 —400 Ciechanów

19. a/a.
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