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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(02. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji znak:
WA.ZUZ.1.421.46.2018.MW z dnia 28.05.2018 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni
wCiechanowie, zmieniającej Decyzję Starosty Ciechanowskiego, znak: RSD.6341.58-1.2013 z dnia
02.09.2013 r., w zakresie ilości pobieranej wody podziemnej ze studni głębinowych zlokalizowanych
w Zygmuntowie,gmina Glinojeck na działkach o numerach 35/9 (studnia 1) i 35/5 (studnia 2 i 3):

z: Qmaxs : 0,00539 m3/s na: Qmaxs : 0,0116 m3/s
Qmaxh = 19,4 m3/h Qmaxh = 41,76 m3/h
Qśrd = 466 m3/d Qśrd : 750 m3/d
Qmaxr : 170 000 m3/rok Qmaxr : 170 000 m3/rok

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego
w Nidzicy przy „ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 800 —

1600, do czasu wydania decyzji w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 i., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
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Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, z prośbą o wywieszenie na tablicy
ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie InformanFFublicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym
czasie o zwrot z adnotacją o terminachpublikacji obwieszczeń.
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów, z prośbą o wywieszenie
na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz
po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminachpublikacji obwieszczeń.
Za rząd Zlewni w Ciechanowie — tablica ogłoszeń Urzędu
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie
a/a


