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OBWIESZCZENIE
O wszczęciu postępowan i a

administracyjnego

Na podstawie art . 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postępowania

administracyjnego (Oz, U, z 2018 r, poz, 2096 z późn, zm ,) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt
2, art, 401 ust, 1, art , 401 ust, 4, art, 407 ust , 1 ustawy z dn ia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r. poz, 2268 z późn , zm,) zawiadam iam o wszczęciu na wn iosek Wójta Gminy Jabłonna , w imieniu
i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pe ł nomocnictwa Pan Andrzej Drzazgowski, postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rOwu na działce
o nr ew, 76

obręb

0009 Skierdy, gmina Jablonna,

po l egającą

na wykonaniu przepustu oraz dwóch

przepustów pod chodnikowych do rOwu ,
Jednocześnie mając

na uwadze

normę prawną odtwarzaną

z art. 10 § 1 ustawy Kodeks

postępowania

administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego

postępowaniu

administracyjnym, in fo rmuję o możliwości zapoznania s ię z aktami sprawy i zgłaszania

ewentual nych uwag. Akta sprawy

dos tęp n e są

w

Zarządzie

udz i a łu

w prowadzonym

Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2,

03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki w godzi na ch 10.00- 12.00.
Informuję także, że

i ewentualnych

po

uzupełnień

zakończone decyzją, wydaną

upływie

ww. term inu, w przypadku braku

do akt sprawy, przedmiotowe
na podstawie

złożonego

wniosku i

zgłoszeni a

postępowanie
materiałów

przez st rony uwag

ad min istracyj ne zastanie

zgromadzonych przez organ .

Zawiadomien ie stron postępowania , stosown ie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego
o g łoszenia.

Ogloszenie

nastąpiło

dnia 17 lutego 2020 r.
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INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodno prawnego

Stosownie do treści art. 400 ust . 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.
po z. 2268 z póżn . zm .) inform uję O wszczęciu po stępow ania administracyjnego w sprawie udzielenia
pozwo le nia wodno pra wnego na przebu dowę rowu na działce o nr ew. 76 obręb 0009 Skierdy, gmina
Jabłonna, polegającą

na wykona niu przepustu oraz dwóch przepustów podchodnikowych do rowu.

ASTĘPCA DYREKTORA
Krzysztof Ch,ć
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