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OBWIESZCZENIE 

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

(Dz. U. z 2018 r'J poz. 2268 ze 2m.), 

DYREKTOR 


ZARZI\DU ZlEWNI W CIECHANOWIE 


podaje do publicznej wiadomosci informacj!:; oral zawiadamia strony 0 wszcz~ciu post~powania 

administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudow~ rowu 

przydroinego polegaj"c<t na jego larurowaniu, na wykonanie urz"dzen wodnych - dw6ch wylot6w 

w6d opadowych lub roztopowych, na likwjdacj~ row6w przydroinych, na odprowadzanie 

do urzctdzen wodnych wad opadowych lub roztopowych ze zlewni nr 1 i ze zlewni nr 2, na odbudow~ 

rowow przydroinych, na przebudowE: rowu przydroinego polegajctCil na budowie 11 sztuk 

przepustow oraz na przebudowE: rowu melioracyjnego R·A 64 polegajctCil na przebudowie przepustu 

pod koran" drogi, w ramach zadania pn. Rozbudowa dragi pawiatowej nr 2326W - Wisniewo-Wola 

Szydlowska na odcinku od km 2+945 do km 4+441 w miejscowosci Wyszyny Koscielne. 

Informuj~, ie strony mogq: zapoznac si~ 1 aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego 

w Nidzicy przy ul. Olsztynskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, ad poniedzialku do piqtku w godz. 

8:00-16:00, do czasu wydania decyzji w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,· Kodeks Postf;lpowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 L, poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uwaia si~ za dokonane po uptywie cztemastu dni 

od dnia publicznego ogtoszenia. 
zup. Dvrel a 	 arz~du Ziewni 

nowieDzien publicznego obwieszczenia 08.07 .2019 r. 

Ka 	ar arpinsk a 
K'.,ownlk ~ Z . d Wodnop"wny<h 

Otl"!Ymuia : 

1. 	 Urzilid Gminy Stupsk, ul. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, z pro~bili 0 wywleszenle na tablicy ogfosl.en oral 

umiesz.czenie w Bluletynie InformacJi PlIbHczneJ Urz~du na oktes 14 dnl oren po tym aasie 0 zwrot 

I adnotaciiil 0 termlnach plIbllkacjl obwieszC2en. 


2. 	 Starostwo Powiatowe w Mlawie, u\. Reymonta 6, 06-500 Mtawa, I pro~b01j 0 wvwleszenle na tabllcy 

ogfosr.erl oral umleszczenie w Biuletynle Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dnl oraz po tym 

cusle 0 lwrot I adnotac)iiI 0 termlnach publlkacJI obwleszczen. 


3. Zarz14d Ziewni w Ciechanowie - tablica ogroszen Urz~du 
,4 . Strona Biuletynu Informacj; Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie 
S. 	 a/a 

http:ogfosl.en
http:WA.ZUZ.l.421.170.2019.MW

