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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art.
źn.
401 ust. 3, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pó
cej Wójtowi Gminy Celestynów,
zm.) zawiadamiam o wydaniu, w dniu 9 maja 2019 r., decyzji udzielają
w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tadeusz Suwara,
pozwole ń wodnoprawnych na:
ędzy
przebudowę rowów przydrożnych w pasie drogi gminnej (po prawej i lewej stronie drogi) pomi
ęb
miejscowościami Dyzin — Glina w gminie Celestynów, na dział kach o nr ew. 1437, 1438, 1444 obr
0001 Celestynów oraz nr ew. 428, 451/2, 450/3 obręb 0004 Glina oraz nr ew. 6/6, 6/7, 8/5, 8/4 obręb
0003 Dyzin, gmina Celestynów, polegającej na przebudowie koryt rowów, budowie przepustów oraz
wykonaniu wylotu przykanalika;
ą gminną
przebudowę rowu melioracyjnego, polegającą na przebudowie przepustu pod drog
łkach
pomiędzy miejscowościami Dyzin — Glina w gminie Celestynów, w km 0+869 biegu drogi, na dzia
o nr ew. 1437 obrę b 0001 Celestynów i nr ew. 428 obrę b 0004 Glina, gmina Celestynów;
ą gminną
przebudowę rowu melioracyjnego, polegającą na przebudowie przepustu pod drog
łkach
pomiędzy miejscowościami Dyzin — Glina w gminie Celestynów, w km 1+383 biegu drogi, na dzia
o nr ew. 6/7, 8/1,8/5 obręb 0003 Dyzin, gmina Celestynów;
odprowadzanie do urządzenia wodnego tj. do rowu przydrożnego, poprzez wylot z przykanalika
na działce o nr ew. 1438 obręb 0001 Celestynów, gmina Celestynów, wód opadowych i roztopowych
ze skrzyżowania ulic Prusa i Sosnowej w gminie Celestynów.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy
ul. Elektronowe 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00 — 12.00. Ponadto,
stosownie do art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego strony
niej niż w terminie
mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, nie póź
trzech dni od daty złożenia wniosku.
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm
ługuje
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przys
stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia. Zawiadomienie stron postępowania (doręczenie), stosownie do art. 49 § 2
ywie 14 dni od dnia •ublicznego
Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upł
ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło dnia 16 maja 2019 r.
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