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URZW GMINY NOWE MIASTO 
i ~EK R!=,T4 ·,\JATPanstwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskle f~ 02. 05. 2019 
I 

Dyrektor Z::.I 	 .•. ~2
,Nr r .;. ,-'Zarzqdu Ziewni ~-': - 'l... .. . .~dpis . 

w Ciechanowie 	 ----I 

WA.ZUZ.l.421.108.2019.MG 

OBWIESZCZENIE 

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

(Oz. U. z 2018 r., pOZ. 2268 ze zm.), 

DVREKTOR 

ZARZ~DU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

podaje do publicznej wiadomosci informacj~ oraz zawiadamia strony 0 wszcz~ciu post~powania 

administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzenia 
wodnego - pola rozsqczajqcego w postaci zespotu skrzynek rozsqczajqcych oraz na odprowadzanie do 
ziemi w6d opadowych lub roztopowych z terenu stacji paliw zlokalizowanej na dziatce nr 211/15 w 
obr~bie Nowe Miasto Folwark, gmina Nowe Miasto, powiat ptonski, woj . mazowieckie. 

Informuj~, ie strony mog<j zapoznac si~ z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego 
1600w Nidzicy przy ul. Olsztynskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziatku do piqtku w godz. gOO - , 

do czasu wydania decyzji w sprawie. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. , - Kodeks post~powania administracyjnego 

(Oz. U. z 2018 r., pOZ. 2096 ze zm.), zawiadomienie uwaia si~ za dokonane po uptywie czternastu dni 
od dnia publicznego ogloszenia. 
Ozien publicznego obwieszczenia 30.04.2019 r. 

DYREKTOR 

~ 
Janu$Z Prusinski 

Otrzymuja: 

1. 	 Urz'Id Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, 2 prosbq 0 wywleszenie na tabllcy ogtoszen 
oraz umieszczenie w Biuletynie Informacjl Publicznej Urzedu na okres 14 dni oraz po tym czasie 0 zwrot z 
adnotacj'l 0 terminacn publlkacji obwleuczenia. 

2. 	 Starostwo Powiatowe w Plonsku, ul. Plocka 39, 09-100 Pfor'isk, z prosb'l 0 wywieszenie na tablicy ogloszen 
oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publiclnej Urzli:du na okres 14 dni oraz po tym czasie 0 zwrot 
z adnotacj'l 0 terminach publlkacji obwieszczenia. 

3. 	 Zarzijd Ziewni w Ciechanowie - tablica oglos2er'i Urz~du 
4. 	 Strona Biuletynu lnformacj i Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
5. 	 a/a 
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