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Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Zarząd Zlewni

w Sokołowie PodIaskim

Sokołów Podlaski, dnia 28 września 2021' r

LU .2U2.2.421,0 .239 .2021.CJ

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewniw Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art.61, art. ].0 iart' 49 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t.1. 0z. U. z2021' r', poz.735 z poźn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art.401
ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j' Dz. U' z2021' r., poz.624 z poźn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

ze w związku ze złoŻonym wnioskiem Gminy Sadowne, Wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen wodnych, tj' wykonanie rowów otwartych
w km ok. 550,00 - 1'1'69,6 oraz ok. 2235,50 - 2325,oo po stronie północnej drogi gminnej wraz z przepustami
pod wjazdami na posesje, wykonanie rowów otwartych w km ok. 550,00 - 975,00 oraz ok' 2095,89
- 2175,00 po stronie południowej drogi gminnej wrazz przepustami pod wjazdami na posesje, wykonanie
przepustu w km 0+782,8t, z lokalizacją na terenie miejscowości ocięte i Sojkówek, oraz usługi wodne,
tj' odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowych rowów otwartych wzdłuż
projektowanej drogi gminnej Sojkówek - ocięte, w miejscowościach ocięte i Sojkówek, gmina Sadowne,

w ramach inwestycji związanej budową drogi gminnej Sojkówka - ocięte, o długości odcinka nr 1' - 241'4,1'4

m oraz odcinka nr 2 - 256,63 m, gmina Sadowne, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.

Jednocześnie zgodnie z art. to Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni

w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem,
przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego

p u b l i c z n e o b w i e s z cze n i e, tj . o d d n i a ..c..4,.Ą9.r..R.&L.y.,.......

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez. or1an oraz złożenie osobistych wyjaśnień mozliwe
będzie w godzinach pracy PGW WP Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. 8oo - 1600, i w jego siedzibie,
przy ul' Repkowskiej49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
Po upływie opisanego powyżejterminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Jacek Cieciera, tel. (25) 781' 66 88, (25) 781' 28 58'

Działając na podstawie art. 36 5 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy
- do dnia l2.Lt,2o2t r. Złożony wniosek wymagał złożenia wyjaśnień i uzupełnienia.

Zgodnie z art. 35 5 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia
sprawy/ nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności,
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przYczyn niezaleznych od organu. Stronie służy
prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ZarządZlewni w Sokołowie Podiaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.
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