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ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.; dalej k.p.a.) zawiadamia się, 
że na wniosek pana Pawła Ryszkowskiego zam. ul. Polna 52/5, 00-644 Warszawa 
reprezentowanego przez pełnomocnika pana Bartosza Rosińskiego, zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu 
zlokalizowanego na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/8 i 2/9, obręb Izabelin - 
Dziekanówek, gmina Czosnów, powiat nowodworski, woj. mazowieckie. 

Niezależnie od powyższego zawiadamia się, iż informacja o toczącym się postępowaniu, 
zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2021r., 
poz. 2233 z późn. zm.), została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
stosownej informacji, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona w biuletynie 
informacji publicznej. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie można składać na prsrrue 

na adres tutejszego Zarządu ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz w terminie 14 dni od daty 
odbioru niniejszego zawiadomienia. 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a., 
w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 
obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje 
skutek prawny. 

Po upływie powyższych terminów zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna. 
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Otrzymują: 

1. Pan Bartosz Rosiński, ul. Juliusza Kossaka 5, 05-230 Kobyłka 
2. Strony postępowania w zasięgu oddziaływania 
3. aa. 

Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów 
Q) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 18, 

05-100 nowy Dwór Mazowiecki 
3. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 
4. Kampinoski Park Narodowy, ul.Tetmajera38, 05-080 Izabelin 

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk e-mail: anna.stanczyk@wodypolskie.gov.pl ; 
tel. /46/ 811 50 60 wew. 33 
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