Warszawa, 27 października 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie
WA.ZUZ.6.4210.624.2022.MWL

OBWIESZCZENIE
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 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 października 2022 r.
Panu Markowi Rytych prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Marek Rytych Architekt
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmującą:
1. Przebudowę fragmentu rowu bez nazwy polegającą na likwidacji (zasypaniu) otwartego koryta
niniejszego rowu o długości 284 m przebiegającego wzdłuż działek o nr ew.: 134/3, 137/3
obr. Ostrów gm. Celestynów oraz poprowadzeniu jego fragmentu po nowej trasie w postaci koryta
otwartego przez działki o nr ew.: 81/4, 84/2, 87/2, 90/2, 93/3, 97/3, 98,100/3,103/3,106/3,110/3,
113/4,116/5,119/3,122/3,125/3,128/3,131/3 i 134/3 obr. Ostrów, gm. Celestynów.
2. Przebudowę fragmentu rowu bez nazwy polegającą na likwidacji (zasypaniu) otwartego koryta
niniejszego rowu o długości 159 m na działkach nr ew.: 155/16, 156/5, 157/8 obr. Ostrów
gm. Celestynów oraz poprowadzeniu jego fragmentu po nowej trasie poprzez działki o nr ew.:
155/16,156/5, 157/8 obr. Ostrów, gm. Celestynów.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2,
03-219 Warszawa, we wtorki i czwartki, w godzinach 10.00-12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
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 1960 r. 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 ze 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 4 listopada 2022 r.
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