
ł Państwowe ostrołeka. dnia 04.11.2021 r.

- Gospooarstwo woone

Y wodYPolskie

zn a k: 81.2U2.5.4270.226.202 L.MP

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 397 ust.1, art.397 ust.3 pkt 2, art.401 ust.1, art.401 ust.3, art.401 ust.4, art.401 ust.8,
art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 |ipca 20!7 r ' Prawo Wodne (t.j. Dz.U' z 2027 r., poz' 624 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61
5 4 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960r. Kodeks postępowania adminjstracyjnego (t.j ' Dz.U. z 2027 |., poz.735 z późn. zm.\
daIej k.p.a., Dyrektor zarfądu Z|ewni W ostrołęce, zawiadamia o Wszczęciu postępowania administracyjnego,
wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na Wykonanie urządzeń obejmujące: przebudowę istniejącego
przepustu pod drogą zlokalifowane8o na działce o nr ewid. 196, obręb czerwińskie, gmina Baranowo oraz
przebudowę |ewostronnego rowu przydroźnego f|oka|izowanego na działkach o nr ewid. 342/2, 343, 344, 345, 346,
347, 348' 349/2,350, 353, 354, 388, 196, 407/2, 405/f, 457/4, 418, 429, obręb czerwińskie, gmina Baranowo, powiat
ostrołęcki, województwo mazowieckie, w związku z reaIizacją inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 25o118W
czerwińskie - czarnotrzew od km 0+694,42 do km 2+885,85,'.

Jednocześnie, majqc na uwadze normę prawna odtwarzanq z art. 10 91ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, W ceIu fapeWnlenia stronom czynnego udziału w prowadzonym postepowaniu administracyjnym,
jnformuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zg|aszania
ewentuaInych uWag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawladomienia.

Akta sprawy dostępne są w za|ządzie Zlewni W ostrołęce, z siedzibą u|. Poznańska 19,
07 _ 409 ostrołęka, W Dziale zgód Wodnoprawnych, pok. nr 5, w godzinach 8:3o - 15:30 po uprzednim umóWieniu się
drogą te|efoniczną pod numerem teI. (29) 760 32 26 WeW. 16 |ub drogą mai|ową na adres
ma8daIena'pazik@Wody'gov'p|. sprawę prowadzi Magdalena Pazik.

Nadmienić na|eży, iż W zwiqzku z obowłąrywaniem stanu zagrożenia epideŃcinego |ub stańii-pidemil
o8|oszonego z powodu coV|D-19 wskazaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt te|efoniczny (29) 160 32 26
WeW. 16 |ub mai|owy magda|ena.pazik@Wody.gov.p|' Ponadto istnieje moż|iwość przesłania części dokumentacji
(w zaIeżności od posiadanych WarunkóW technicznych - pojedyncze strony) W formie skanu na wskazany przez 5tronę
adres e|ektroniczny. Jednocześnie W przypadku Wizyty osoblstej W tut. Urzędzie (po uprzednim usta|eniu terminu)
naIeźy zaopatrzyć się We Własny sprzęt aparat fotograficzny, kartkę idługopis do sporządzania odpi5u Iub notatek oraz
środki ochrony indywiduaInej W postaci rękawic oraz maski ochronnej.

Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umoż|iWiającego wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materia.łóW oraz zgłoszonych żqdań, a także na skomp|ikowany charakter sprawy stosownie do treści art' 36 5 1
k.p.a., Wyznacza się termin załatwienia sprawy: 1.1..07'2022 r. Dodatkowo informuję, iż z|óodnie z art. 37 k.p'a. stronie
sluży prawo do Wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regiona|nego Zarządu Gospodarki Wodnej W Biatymstoku
za pośrednictwem organu prowadzące8o postępowanie w przypadku niezałatwienia sprawy W terminie. Ponag|enie
powinno zaWierać,uzasadnienie.

Zawiadomienie niniejsze uważa sie za dokonane po uptvwie 14 dni od dnia' W którvm nastaoiło iegó plK|iczne
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