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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie a rt. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dllia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne 

(Dz . U. z 2018 r., pOZ. 2268 ze 2m.), 

DYREKTOR 


ZARZI\DU ZLEWNI W CIECHANOWIE 


podaje do publicznej wiadomosci informacj~ oraz zawiadamia strony 0 wszcz~ciu postepowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urzildzen wodnych 
zbieraczy oraz s<lczkow drenarskich na dziafkach nr 61, 64 W obn:bie Gawfowo, gmina Nowe Miasto. 
powiat plonski, woj . mazowieckie. 

Informuj~, ie strony mog(J zapoznac siE: z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzi<.y 
przy ul. Olsztynskiej 28,13·100 Nidzica, pok. or 6, od poniedzialk.u do pi(Jtku w godz. 800 _1600

, do czasu 
wydania decyzji w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., • Kodeks postE:powania admin istracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., pOZ. 2096 ze zm.), zawiadomienie uwaia si~ za dokonane po uptywie czternastu dni 
od dnia publicznego ogloszenia. 

Dzien pub!icznego obwieszczenia 14.02.2019 r. 
zup. D~,~zarZ<!du Ziewn i 

Kierownik Dziifu Zi"6d Wodnoprawnych 
arpiriska 

Otrzymuja: 

1. 	 Urzijd Gminy Nowe Miasto, 1.11. Aptecma 8, 09-120 Nowe Miasto, t pro~b'l 0 wywieszen ie na tablicy or1osten 
oraz umleszczenie w 81uletvn ie ImormacF PubUcznej UrIt;:du na okres 14 dni oraz po tym aasle 0 zwrot 
z adnotaciC( 0 terminach publikacJI obwieszaenia. 

2. 	 Starostwo Powiatowe w Plor'isku, 1.11. Plocka 39,09-100 Plor'isk z pro~b'l 0 wywieszenie na tablfcy og/oszer'i oraz 
umleszczenie w Biuletynle informacji Publlcznej Urz~du na okres 14 dni oraz po tym aasle 0 zwrot 
z adnotacJq 0 terminach publikacji obwleszczenla. 

3. 	 Zarzqd Ziewni w Ciechanowie - tablica ogtoszer'i Urz~du 
4. 	 Strona Biuletynu Informacji Publicznej Par'istwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
5. 	 a/ a 


