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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, 3 i 4 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 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 

DYREKTOR 

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie 

administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na budowę 

wylotów do urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu 

otwartego zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz 

w ciągu drogi powiatowej oraz likwidacji istniejących przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi 

powiatowej, a także przebudowę rowów melioracyjnych RSG-4/6 i RSG-4/5 w zakresie likwidacji 

istniejących przepustów oraz budowy nowych przepustów, w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 1226W Żochy — Sarnowa Góra — Gołotczyzna - zostanie załatwione po terminie przewidzianym 

w art. 35 § 3 Kpa. 

Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. Jednocześnie wyznacza się nowy 

termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2021 r. 

Ponadto zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność), 

2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

Ponaglenie zawiera uzasadnienie — art. 37 § 2 Kpa. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego 

stopnia, którym dla Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Ciechanowie. 

Z uwagi na liczbę stron biorących udziałw postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania 

pozwolenia wodnoprawnego (ponad 10 stron) niniejszym obwieszczeniem, zgodnie z art. 401 ust. 1 i 3 

ustawy Prawo wodne i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia 

się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa 

się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Dzień publicznego obwieszczenia: 12 listopada 2021 r. 
DYREKTOR 

Janusz Prusiński 



Otrzymują: 
1. Urząd Gminy w Sońsku, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z 
adnotacją o terminach publikacji obwieszczenia. 

2. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, z prośbą o wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz 
Po tym czasie ó zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczenia. 

3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie — tablica ogłoszeń Urzędu. 
4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody Polskie. 
5. A/a. 
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