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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 401 ust.l, art. 401 ust.3, art.407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Gminy Chorzele ul. Stanisława
Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa
Pan Jerzy Żelech, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi, na
terenie działek o nr ew. 117, 106/3,121/3, 120, 118/3, 106/2,118/2,106/1, 163, 116, 133,118/1, 135,115,
113, 148, 134 w obrębie nr 5 Binduga, a także 326/2, 158/1, 158/7 i 425 w obrębie nr 20 Krukowo, gmina
Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, w związku z realizacją inwestycji obejmującej
„rozbudowę drogi gminnej w m. Binduga ode. od km 0+003,00 do km 1+582,19".
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym
postępowaniu administracyjnym, informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19,
07 - 409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 5, w godzinach 7:30 - 14:30. Sprawę prowadzi
pani Joanna Mikucka.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego
publiczne ogłoszenie.
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