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POtlpiS 

OBWIESZCZENIE 

Ciechanów, 10 listopada 2022 r. 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 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 szczególne korzystanie z wód 
tj. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Ciechanowie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska 
wodnego pochodzących z Zakładu CHROMAVIS SERVICE Sp. z o. o., ul. Robotnicza 1 w Ciechanowie. 

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz 
przed wydaniem decyzji - wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie 
Nadzoru Wodnego w Nidzicy, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Olsztyńska 28, 13-100 Nidzica, od 
poniedziałku do piątku w godz. 80° — 1600, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. 

Ze względu na konieczność przygotowania akt sprawy do przeglądu oraz RODO, proszę 

o wcześniejsze umówienie wizyty dzwoniąc pod numer telefonu 89 625 28 98. 
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 

publicznego obwieszczenia. 
Dzień publicznego obwieszczenia: 15.11.2022 r. 
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Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Ciechanów, ul. Jana Pawła I I 6, 06-400 Ciechanów 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 obwieszczeń. 

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 obwieszczeń. 

3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie—tablica ogłoszeń Urzędu. 

4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody Polskie. 

5. A/a. 


