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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 
624 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. , poz. 735) zwanej dalej "Kpa", 

DYREKTOR 

ZARZ.I\DU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

zawiadamia strony 0 przedluieniu terminu zalatwienia sprawy dotyczqcej udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urzqdzeri wodnych - row6w drogowych wraz z przepustami oraz 
na przebudow~ row6w melioracyjnych polegajqCij na przebudowie istniejqcych przepust6w w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dluiniewo - Galominek" 
realizowanej na dzialkach nr 402, 460/2, 459/2, 459/3 w obr~bie Rzewin, gmina Baboszewo, na dzialkach 
nr 53, 54, 57/ 3, 57/ 4, 57/2, 66, 68/1, 68/2, 69/2, 69/1, 70/2, 70/4, 70/3, 71/3, 71/4, 71/6, 71/5, 23, 24, 
30/2, 32,41/3,41/4,41/2,42,43,44,45,46,47,22 w obr~bie Galominek, gmina Baboszewo, na dzialkach 
nr 174/4,174/3,174/1,175/2,175/1,172 w obr~bie Dluiniewo, gmina Baboszewo, na dzialkach nr 100, 
101,74,81,124,95 w obr~bie Galomin, gmina Baboszewo, powiat plonski, woj. mazowieckie. 

Przyczynq zwloki jest skomplikowany charakter sprawy oraz wyznaczony stronom term in 
do zapoznania si~ z aktami sprawy i wniesienia uwag. Jednoczesnie wyznacza si~ nowy term in zalatwienia 
sprawy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Ponadto zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie sluiy prawo do wniesienia ponaglenia, j eieli : 
1. nie zalatwiono sprawy w terminie okreslonym wart. 35 lub przepisach szczeg61nych 
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, 
2. post~powanie jest prowadzone dl uiej nii jest to niezb~dne do zalatwienia sprawy. 
Ponaglenie zawiera uzasadnienie - art. 37 § 2 Kpa. Ponaglenie wnosi si~ do organu wyiszego 

stopnia, kt6rym jest dla Dyrektora Zarzqdu Ziewni w Ciechanowie Dyrektor Regionalnego Zarzqdu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponaglenie wnosi si~ za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Ziewni 
w Ciechanowie. 

Z uwagi na liczb~ stron biorqcych udzial w post~powaniu (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem, 
zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 Kpa zawiadamia si~ wszystkie strony bier,!ce 
udzial w post~powaniu . 

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, informuj~, ie strony mogq zapozna': si~ z aktami sprawy w siedzibie 
Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztynskiej 28, 13-100 Nidzica w Dziale Zg6d Wodnoprawnych, 
pok. nr 6, od poniedzialku do piqtku w godz. 800 -1600 w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie uwaia si~ za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia 
publicznego ogloszenia. 
Dzien publicznego obwieszczenia 21.12.2021 r. 
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Otrzymuia: 

1. Urzad Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo z prosb~ 0 wywieszenie na tablicy ogloszeri 
oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du na okres 14 dni oraz po tym czasie 0 zwrot 
z adnotacj~ 0 terminach publikacji obwieszczenia. 

2. Starostwo Powiatowe w Plorisku, ul. Plocka 39, 09-100 Plorisk z prosb~ 0 wywieszenie na tablicy oglosze" 
oraz umieszczenie w Biuletynle Informacji Publicznej Urz~du na okres 14 dni oraz po tym czasie 0 zwrot 
z adnotacj~ 0 terminach publikacji obwieszczenia. 

3. Zarz'ld Ziewni w Ciechanowie - tablica ogloszen Urz~du 
4. Strona Biuletynu Informacj i Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
5. a/a 


