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OBWI ESZCZEN I E

Na podstawie art. 400 ust. 7, art.401 ust' 4 ustawy z dnia 20 lipca Ż0I7 r. Prawo wodne
(Dz. U.220L8 r., poz.2268zezm.l,

DYREKTOR
zARzĄDU ZLEWNl W clEcHANoWlE

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania
administracyjnego W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią
energetyczną sN-15kV oraz linią światłowodową W rurociągu osłonowym rzeki Nasielna pod jej dnem
w km 20+855 na działkach nr 5 w obrębie Krzyczki Żabiczki, gmina Nasielsk i na działce nr 35lL
w obrębie Krzyczki Pieniążki, gmina Nasielsk oraz na przekroczenie linią energetyczną SN-15kV oraz
linią światłowodową w rurociągu osłonowym rzeki Nasielna w km 22+975 na działce nr 26 w obrębie
Krzyczki Szumne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie.

lnformuję, że zgodnie z art. 10 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r', - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz' U. zŻ0I8 r., poz. 2096 ze zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz
przed wydaniem decyzji - wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiatów w siedzibie
Nadzoru Wodnego w Nidzicy, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. olsztyńska 28, 13-100 Nidzica, od
poniedziałku do piątku w godz' 800 _ 1600, W terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art' 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzie ń p u bl icznego o bwieszcze n ia: 06.o2.20Ż0 r .
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Otrzvmuia:

L. Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, z prośbą o wywieszenie na tabIicy
ogloszeń oraz umieszczenie w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym
czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczenia.

2. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. lgnacego Paderewskiego 18, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie lnformacji
Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publ|kacji
obwleszczenia.

3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie - tablica ogłoszeń Urzędu
4. Strona Biuletynu lnformacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
5. a/a

7_ ilp. Dyrek{qf)parządu Zlewni
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