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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401
ust. 4, art. 401 ust. 8, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Marka Rytycha prowadzącego działalność
pod firmą Marek Rytych Architekt, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego
pełnomocnictwa Pani Małgorzata Smater, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu R-10 polegającą na likwidacji odcinka rowu
na działce o nr ew. 557/2 obręb Człekówka, gmina Kołbiel i poprowadzenia go nową trasą w postaci
rurociągu oraz koryta otwartego na działkach o nr ew. 290/3, 518, 290/1, 289/1, 289/2, 292/2, 292/1,
293/1, 294/1, 295/1, 295/2 i 557/2 obręb Człekówka, gmina Kołbiel oraz na likwidację odcinka rowu bez
nazwy na działkach o nr ew. 289/6 i 518 obręb Człekówka, gmina Kołbiel.
Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów
i zgłaszania ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką
bartosz.pawlina@wodypolskie.gov.pl lub pod nrtel. 22 11 23 898.

chęć na adres

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia 8 września 2022 r.

sprawę prowadzi: Bartosz Pawlina
tel. 2 2 1 1 2 3 898
e-mail: bartosz.pawlina@wody.gov.pl
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