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Ciechanów, 5 października 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej „Kpa", 

DYREKTOR 
ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE 

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika 
retencyjno-infiltracyjnego na ścieki bytowe na działce o nr ew. 5/4 obręb 02-04, gmina Zakroczym, 
powiat nowodworski oraz na odprowadzanie do ww. zbiornika ścieków bytowych w związku 
z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz budynkiem i zapleczem socjalno-biurowym. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa, informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, w Dziale Zgód 
Wodnoprawnych, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, w terminie 7 dni od dnia 
dokonania zawiadomienia. Ze względu na konieczność przygotowania akt sprawy do wglądu oraz 
RODO, proszę o wcześniejsze umówienie wizyty dzwoniąc pod numer telefonu 89 625 28 98. 

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

Dzień publicznego obwieszczenia 07.10.2022 r. 

Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Zakroczym, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, z prośbą o wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym 
czasie o zwrot z adnotacja o terminach publikacli obwieszczeń. 

2. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Jana Paderewskiego lB, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki, z prośbą o wywieszenie na tabllcy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacja o terminach 
publikacll obwieszczeń. 

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


