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Panstwowe 


Gospodarstwo Wodne 


Wody Polskie 


Dyrektor 

Zarzqdu Ziewni 

we Wfocfawku 


WA.ZUZ.7 .4210.261.2021.KK 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego (tj . Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) - Prawo wodne 

zawiadamiam 

ie na wniosek Zarzqdu Powiatu w Ptocku, ztoiony w dniu 01.10.2021 r., uzupetniony dnia 08.11.2021 r., 
zostato wszcz~te post~powanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urzqdzen wodnych w ramach przedsi~wzi~cia polegajqcego na IIRozbudowie drogi 
powiatowej nr 6915W Wymysle Polskie - Piotrkowek - !tow". 

W zwiqzku z powyiszym, majqc na uwadze norm~ prawnq odtwarzanq z art. 10 §1 ustawy 
kodeks post~powania administracyjnego, aby zapewnic stronom czynny udziat w kaidym stadium 
post~powania, a przed wydaniem decyzji, umoiliwiC im wypowiedzenie si~ co do zebranych dowodow 
i materiat6w oraz zgtoszonych iqdan, informuj~ 0 moiliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy w terminie 
21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomosci. Akta sprawy dost~pne Sq

I 

W Zarzqdzie Ziewni we Wtodawku, z siedzi~q ul. Okrzei 74a, 87-800 Wtodawek, w Dziale Zgod 
Wodnoprawnych, pok. nr 221, w godz. 830 

- Hl30
• Ewentualne uwagi i wnioski dotyczqce sprawy strony 

post~powania mogq wnosic wytqcznie pisemnie na adres: Zarzqd Ziewni we Wtodawku PGW Wody 
Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Wtodawek w wyiej wymienionym terminie . 

Ponadto informuj~, ie po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony 
uwag i ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe post~powanie administracyjne zostanie 
zakonczone decyzjq, wydanq na podstawie ztoionego wniosku i materiatow zgromadzonych przez organ. 

Ninie'sze obwieszczenie umieszcza si : G
IBiuletyn Informacji Publicznej Urz~du Gminy Stubice. r 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urz~du lYiiasta i Gminy w Gqbinie. 
3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ptocku. 
4. Biuletyn Informacji Publicznej PGW Wody Polskie. 
Sporz~dzi!a Karolina Kan ia; te l. 54 230 20 45; e·mail : karo\1na.kanla@wody.gov.pl 
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