
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 
Zarządu Zlewni 
w Ciechanowie 

WA.ZUZ.1.4210.296.2022.MG 

OBWIESZCZENIE 

Ciechanów, 10 listopada 2022 r. 

I WPŁYNĘLO Starostwo powiatowe w Ciechanowie ul. 1 7 Stycznia 7 

..... .... ..................... 
Podp 

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) 

DYREKTOR 

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie 
znak: WA.ZUZ.1.4210.187.2022.MG z dnia 07.10.2022 r., udzielającego pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie urządzeń wodnych — wylotów kanalizacji deszczowej Wi i W2, na przebudowę 
istniejącego zbiornika wodnego polegającą na wykonaniu: zbiornika retencyjnego, grobli czołowej 

ziemnej zbiornika wraz z krawędzią przelewową, pomostu wraz z przebudową jego skarp polegającą 
na wykonaniu: schodów dla pieszych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, ścieżek spacerowych, 
tarasów skarpowych oraz wyrównaniu terenu w północnej części zbiornika realizowanych na działce 
nr 4586/6 w obrębie Śródmieście, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie, 
w zakresie zmiany zapisów zawartych w punkcie V ppkt 1 i 2 ww. decyzji dotyczących zmiany 
parametrów schodów dla pieszych od strony północno — zachodniej i od strony wschodniej. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej „Kpa", informuję, że strony mogą zapoznać 
się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica 
w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 800 _ 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 ogłoszenia. 
Dzień publicznego obwieszczenia 10.11.2022 r. 

Z up. Dyrektar~a~rządu Zlewni 
W Cie owie 

i 
Katarzyr rpińska 

Kierownik Dźi.t+ L" Wodn®prawnych 



Otrzymują: 
1. Urząd Miasta Ciechanów, PI. Jana Pawła II 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 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 Urzędu 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 


