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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 401 us!. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Oz, U, z 2021 r., poz, 2233 
ze zm,) oraz ar!. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego 
(Oz, U, z 2021 r. , poz, 735), 

DYREKTOR 

ZARZJ\DU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

zawiadamia strony 0 wydaniu decyzji z dnia 7 lutego 2022 r. , znak: WA,ZUZ,1,421O.371.2021.MG 
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzerl wodnych - rowu przydroinego 
R1 wraz z przepustami, na przebudowll rowu melioracyjnego R-N polegaj<jC<j na przebudowie istniejqcego 
przepustu, na wykonaniu drenaiu francuskiego D1 i D2 w ramach zadania inwestycyjnego pn,: "Budowa 
drogi gminnej nr 300160W w miejscowosci Dluiniewo przez wies" realizowanego na dzialkach 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 obrllbie Dluiniewo, 
gmina Baboszewo, powiat plonski, woj , mazowieckie, 

Z uwagi na IicZbll stron bior<jcych udzial w PostllPowaniu (ponad 10) niniejszym obwieszczeniem, 
zgodnie z art, 401 us!. 1 i 3 ustawy Prawo wodne i art, 49 § 1 Kpa zawiadamia sill wszystkie strony bior<jce 
udzial w PostllPowaniu, 

Na podstawie art, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks PostllPowania 
administracyjnego (Dz, U, z 2021 r., poz, 735) zwanej dalej "Kpa", informujll, ie strony mogq zapozna': 
sill 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 pi<jtku w godz, 800 -1600

, w terminie 14 dni 
od dnia dokonania zawiadomienia, 

Zgodnie z art, 49 § 2 Kpa, zawiadomienie uwaia sill za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia 
publicznego ogloszenia, 
Dzien publicznego obwieszczenia 08,02,2022 r. 

Otrzymuia: 

piliska 
odnoprawnych 

1. Urz'Id Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszerl 
oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du na okres 14 dni oraz po tym czasie 0 zwrot 

z adnotacjq 0 terminach publikacji obwieszczenia, 
2, Starostwo Powiatowe w Plonsku, ul. Plocka 39, 09-100 Plonsk z prosbq 0 wywieszenie na tablicy ogloszen oraz 

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du na okres 14 dni oraz po tym czasie 0 zwrot z adnotacjq 

a terminach publikacji obwieszczenia. 
3, Zarzqd Ziewni w Ciechanowie - tabl ica ogloszen Urz~du 
4, Strona Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarst wa Wadnego Wody Polskie 

5, a/a 


