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OBWIESZCZENIE 

Ciechanów, dnia 16 grudnia 2021 r. 

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. 2233 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 o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 

wodnych tj. budowę odcinków przydrożnego rowu otwartego oraz przebudowę odcinków 

przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów a także w zakresie budowy 

przepustów pod zjazdami, pod jezdnią, likwidacji istniejącego przepustu oraz w zakresie likwidacji 

i budowy przepustu w korycie rzeki Struga Sońsk wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki w obrębie 

przepustu oraz w miejscu projektowanych ujść rowu przydrożnego, w pasie drogowym drogi gminnej 

nr 120905W Szwejki - Marusy w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120905W 

Szwejki - Marusy" na dz. o nr ew.: 257, 258, 148 - obręb 0031 Sońsk, dz. o nr ew.: 6, 106 - obręb 0016 

Komory Dąbrowne, dz. o nr ew.: 110, 3444/1, 303, 97/6, 58, 59, 60, 105, 302/2, 302/1, 103, 97/5, 

97/3, 97/2, 97/1- obręb 0022 Marusy, dz. o nr ew.: 104, 72, 73, 75/2, 82, 83, 103, 105, 92, 112, 111, 

133/2, 133/1, 109/3, 108/2, 108/1, 107, 106 - obręb 0035 Szwejki, gm. Sońsk, powiat ciechanowski. 

Z uwagi na liczbę stron biorących udział w 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. 

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 

oraz przed wydaniem decyzji - wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie 

Zarządu Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, 

od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 16°°, w terminie siedmiu dni od podania niniejszej informacji 

do publicznej wiadomości. 

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

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

Dzień publicznego obwieszczenia: 17 grudnia 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 o 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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