
Ciechanow, 15 lipca 2019 r. 

URZAD c:. ,~ INY w lupsku Panstwowe Wf'r VN F:tO 

Gospodarstwo Wodne 


Wody Polskie 


Dyrektor 

Zal"lCldu Ziewni 


w Ciechanowie 


WA.ZUZ.l.421.182 .2019. Pl 

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 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynqce, pod dnem rzeki 

Dunajczyk w km 7+405 jej biegu, kablowego przyl<jcza swiattowodowego w rurze os/onowej na dzialce 

o nr ew. 76 obr~b 0015 Strzalkowo, gm . Stupsk, pow. mlawski, woj . mazowieckie. 

Info(muj~, ie strony mogq zapoznac si~ z aktami sprawy w siedzibie Zarzqdu Ziewni w Ciechanowie 

przy ul. Powstanc6w Warszawskich 111 06-400 Ciechanowl pok. nr 13, od poniedzialku do piqtku, 

w godz. 800 - 160
()1 do czasu wydania decyzji w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postE;:powania administracyjnego 

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

ad dnia publicznego ogloszenia. 

DZien publicznego obwieszczenia 16.07.2019 r. Z up. Dyrektora Zarza,du Ziewni 
w Ciee anowle 

otrzymuja: 

1. 	 Urzqd Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, z prosbct 0 wywieszenle na tablicy ogtoszen 
oraz umleszczenle w Bluletynle Informac]1 PubliczneJ Urz~du na okres 14 dni oraz po tym czasle 0 zwrot 
z adnotac]Cl 0 termlnach publikacjl obwleszczen. 

2. 	 Starostwo Powiatowe w M{awie, ul. W. Reymonta 6,06-500 Mlaw3, z prosbij 0 wywieszenie na tablicy ogtoszen 
oraz umleszaenie w Biuletynle Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dnl oraz po tym czasie 0 zwrot 
z adnotacjq 0 termlnach publikacjl obwleszczerl. 

3. 	 Zarz'Id Zlewni w Ciechanowie - tablica og/os2en Urz~du . 

4. 	 Strona Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
5. 	 a/a . 


