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Na podstawie art.400 ust.7, art.40t ust.4 ustawy z dnia 20 l ipca fAtT r. Prawo wodne
(Dz. U. z2O2O r., poz.310 ze zm.),

DYREKTOR
zARzĄDU ZLEWNl W c lECHANoWlE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o '.,.,*.,u postępowania
administracyjnego w sprawie udzie|enia pozwo|enia wodnoprawnego na usługę wodnq po|egajqcq na
poborze wód podziemnych z ujęcia (studni nr S1.) z|okaIizowanego na działce o numerze ewidencyjnym
83, obrę.b ewidencyjny nr 29 w raiejseowości osiek, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo
mazowieckie.

Na podstawie art. 10 s 1ustawy z dnia ]-4 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania,
administracyjnego (Dz. U. z2o2o r.,poz,256ze zm.)zwanej da|ej,,Kpa,,, informuję, że strony mogq
zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie 7arzqdu Zlewni w Ciechanowie przy ul. Powstańców
Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godz' 8:o0-1.6:0o,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie zart.49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia
publicznego obwieszczenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 05.o2,łofL r.

Otrzvmuia:

1' Urzqd Gminy Zawidz, u|. Mazowiecka 24, 09.226 Zawidż' Kościelny, z prośbą o wy.wieszenie na tab|icy
ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie lnformacji Pub|icznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasle
o zwrot z adnotację o terminach pub|ikacji obwieszczeń'
starostwo Powiatowe w Sierpcu, u|' świętokrzyska 2A, o9-2oo Sierpc, z prośbą o w.yrrieszenie na tablicy
ogłoszeń oraz umieszczenie w B.uletYnie lnformacji Pub|icznej starostwa na okres 14 dni oraz po tym
czasie o zwrot z adnotacją o terminach pub|ikacji obwieszczeń.
Zarzqd Z|ewni w Ciechanowie -tab|ica ogłoszeń Urzędu.
Strona Biu|etynu Informacji Pub|icznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Po|skie.
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