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Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 10 października 2022 r. 
Panu Markowi Rytychowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Marek Rytych Architekt, 
w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Małgorzata Smater, 
decyzji udzielającej 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.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowa 2, 
03-219 Warszawa, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z decyzją 
należy zgłosić taką chęć na adres katarzvna.kowalczyk@wodv.gov.pl.

Ponadto, stosownie do art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, który zostanie udostępniony niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 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 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje 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 Kodeksu 
postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia 17 października 2002 r.
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