
Ciechanów, dnia 29 kwietn ia 2o2Ir ,

URZ ,T  D

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Z|ewni
w Ciechanowie

w A.zuz. L. 4210. 86. 202 1. MG R

OBWIESZCZENIE

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

(Dz. U. z flfL r., poz. 624 t. j.),

DYREKTOR
zARzĄDU ZLEWNl W c lECHANoWIE

podaje do pub|icznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczę9iu postępowania

administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzen

wodnych, tj" przebudowę rowów zloka|izowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3742W

Go|eszyn - Dziembakowo - Borkowo _Zgagowo, na dz. nr ew.46 w m. Zgagowo Wieś, gm.7awidz,

dz. nr ew. f , Llg, 3'2t w m. Skoczkowo, gm. 1awidz, dz. nr ew. 29 w m. Komorowo, gm. Rościszewo,

dz. nr ew. 135 w m. Kuski, gm. Rościszewo, powiat sierpecki, a także usługę wodnq tj. odprowadzenie

wód opadowych |ub roztopowych z części pasa drogowego - dz. nr ew. ].19 w m. Skoczkowo,

gm. Zawidz do przydrożnych rowów w ramach zadania inwestycyjnego _ ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo -Zgagowo" '

Na podstawie art. 10 s 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1-960 r., - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2O2,J' r., poz' 735 t. j') zwanej dalej ,,Kpa,,, informuję, że strony mogq

zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie przy u|. Powstańców

Warszawskich 11., 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piqtku w godz. 8:00-1.6:00,

w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Zgodnie z art.  49 Kpa, zawiadomienie uważa się za

od dnia publ icznego obwieszczenia.

Dzień pu b| icznego obwieszczenia : 30 kwietnia 2o2L r.

otrzvmuia:
1' Urzqd Gminy Zawidz, u|.Mazowiecka 24, og-2z5 7awidz, z prośbq o wywieszenie na tablicy ogtoszeń oraz

Unędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot
z adnotacjq o terminach pub|ikacji obwieszczeń.

2. Urzqd Gminy Rościszewo, u|. Armii Krajowej L, o9-2o4 Rościszewo, z prośbq o tltlywieszenie na tablicy

ogłoszeń oraz umieszczenie w Biu|etynie lnformacji Pub|icznej Unędu na okres 14 dni oraz po tym

czasie o zwrot z adnotacjq o terminach pub|ikacji obwieszczeń.
3. Starostwo Powiatowe w Sierpcu, u|. świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, z prośbą o wywieszenie na tab|icy

ogłoszeń oraz umieszczenie w Biu|etynie lnformacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym

czasie o zwrot z adnotacjq o terminach pubIikacji obwieszczeń
4' Zarzqd Z|ewni w Ciechanowie - tab|ica ogłoszeń Urzędu.
5. Strona Biuletynu Informacji Pub|icznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - WodyePo|skie.

6.  A la.

dokonane po upływie czternastu dni

Z up. D'yre ktcl.a Zarzqdu Zlewrri
v'r{ii{hanowie

.-'T-tn^,

nr' *,Efjffiłu
Z-ca [yrektord


