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ZarzQdu Zlewni

w Ciechanowie
w A.zuz.7. 421.273.20
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OBWIESZCZENIE

Na podstawle art. 400 ust. 7, aft. AOL ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca ZOLT r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., po2.2268 ze zm.l,

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNt W CTECHANOWTE
podaje do publicznej wiadomoici informacjq oraz zawiadamia strony o wszczqciu postepowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzqdzef
kanalizacyjnych, bedacych wlasnoSciq innych podmiot6w, iciek6w przemyslowych zawierajQcych
substancje szczeg6lnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego pochodzqce z myjni samochodowej
zlokalizowanej przy ul. Olsztyflskiej 7 w Dziatdowie.

lnformujq, ie strony mogl zapoznai siq z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego
w Nidzicy przy ul. Olsztyriskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziatku do piatku w godz.
8:00-16:00, do czasu wydania decyzji w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postqpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 t., poz.2096 ze zm.), zawiadomienie uwa2a siq za dokonane po uptywie czternastu dni
od dnia publicznego ogloszenia.
Dzieri publicznego obwieszczenia 03.10.2019 r.
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Otnvmuia:
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Unad Miasta Dziatdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Dzialdowo z proJbQ o wywieszenie na tablicy ogloszef
oraz umieszczenie w Eiuletynie lnformacji Publicznel Urzqdu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwaot
z adnotaci! o terminach publikacii obwieszczefi.
Starostwo Powiatowe w Dzialdowie, ul. (oiciuszki 3, 13-2OO Dzialdowo, z prosbq o wywieszenie na tablicy
ogloszeri oraz umieszczenie w Biuletynie lnformacii Publicznei Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie
o zwrot z adnotaciq o terminach publikacii obwieszczef.
Zarzed Zlewni w Ciechanowie - tablica ogtoszei Unqdu
Strona Biuletynu lnformacji Publicznej Pa6stwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
A/a

