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Dyrektora Zarządu Zlewniw Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca L960 r' Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2o2L r., poz.735 z poźn. zm.) oraz art. 401 ust' 3 ustawy z dnia 20 lipca

2oI7 r. Prawo wodne (t'j. oz. U' z 2021' r', poz' 2233|, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w dniu 2L grudnia 202L r. została wydana decyzja dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowu przydrożnego po stronie

lewej drogi powiatowej nr 4204W wrazz przepustami pod zjazdami i przyłączamiod wpustów deszczowych

oraz rowu przydrożnego po stronie prawej drogi powiatowej nr 4204w wraz z przepustami pod zjazdami

i przyłączami od wpustów deszczowych i wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego

w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn-Włóki, gmina Sadowne, oraz usługi wodne
polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 4204w

do rowów przydrożnych projektowanymi wylotami w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn

Włóki, gmina Sadowne, powiat węgrowski, wo.iewództwo mazowieckie, W ramach inwestycji
pn' ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 42o4W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew

w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki"'

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia ..*.x,. .ffl..r,W!.ł,........

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w godzinach pracy PGW WP Zarządu

Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. Boo - 16oo, w siedzibie przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Sprawę prowadziJacek Cieciera, tel. (25)781' 66 88, (25|78I28 58'

Na podstawie art. I27 5I i5 2, art. 129 s 1i9 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

oraz zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne, od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo

do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody
Polskie za pośrednictwem DyrektoraŁarządu Zlewniw Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, w terminie
czternastu dni od dnia jej doręczenia'
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zle*vni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49. 08_300 Sokołów Podlaski

-1.-tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokotowpodlaski@wody.gov.pl


