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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipća 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 

DYREKTOR 
( 

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych -
rowu przydrożnego R1 wraz z przepustami, na przebudowę rowu melioracyjnego R-N polegającą 

na przebudowie istniejącego przepustu, na wykonaniu drenażu francuskiego 01 i D2 w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej nr 300160W w miejscowośc i Dłużniewo przez wieś" 

realizowanego na działkach nr 41, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46/2, 46/3, 46/4, 
47/1,47/2,48 w obrębie Dłużniewo, gmina Baboszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie. 

Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem, 
zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art. 49 § 1 Kpa zawiadamia się wszystkie strony biorące 

udział w postępowaniu. 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej "Kpa", informuję, że strony mogą zapoznać 
się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica 
w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1600, w terminie 7 dni 
od dnia dokonania zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 
Dzień publicznego obwieszczenia 31.12.2021 r. 
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