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OBWIESZCZENIE 

Na 	 podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), 

DYREKTOR 

ZARZJ\DU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

podaje do publicznej wiadomosci informacj~ 0 wszcz~ciu post~powania administracyjnego w sprawie 
wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (km 0+950 rowu melioracyjnego R-W) 
oczyszczonych sciek6w z oczyszczalni w m. Kosiny Stare gm. Wisniewo udzielonych decyzjCl Starosty 
Mtawskiego z dnia 20 maja 2009 r. 0 znaku RS.6223-12/2009 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 
na us-tug~ wodnq polegajqCCJ na wprowadzaniu do ziemi - wylotem do rowu melioracyjnego R-W, 
w km 0+950 jego biegu, na dziatce nr ew. 50/7 obr~b Kosiny Stare, gm. Wisniewo, oczyszczonych sciek6w 
bytowych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni sciekow BIOCLERE 0 przepustowosci 36 m3/d 
w m. Kosiny Stare, gm. Wisniewo na okres 10 lat. 

Informuj~, ie strony mogq zapoznac si~ z aktami sprawy w siedzibie Zarzctdu Ziewni w Ciechanowie 
przy ul. Powstancow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow, pok. nr 13 od poniedziatku do picttku w godz. 
800 1600- , do czasu wydania decyzji w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks post~powania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uwaia si~ za dokonane po uptywie czternastu 
dni od dnia publicznego ogtoszenia. 
Dzien publicznego obwieszczenia 29.04.2019 r. 

DYREKTOR 

~ 
Janusz Pru.h\skt 

Otrzymuia: 

1. 	 Urzqd Gminy Wisniewo, Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo, z prosbCl 0 wywieszenie na tablicy ogtoszen oraz 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du na okres 14 dni oraz po tym czasie 0 zwrot z adnotacjCl 
o terminach publikacji obwieszczen. 

2. 	 Starostwo Powiatowe w Mtawie, ul. Wtadystawa Reymonta 6, 06-500 Mtawa, z prosbCl 0 wywieszenie na tablicy 
ogtoszen oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie 
o zwrot z adnotacjCl 0 terminach publikacji obwieszczen. 

3. 	 Zarzqd Ziewni w Ciechanowie - tablica ogtoszen UrzE:du. 
4. 	 Strona Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
5. 	 a/a. 


