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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960rr. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 lutego 2023 r. decyzji udzielającej 
Burmistrzowi Karczewa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowu 
drogowego po prawej stronie drogi gminnej na działce o nr ew. 124 obręb 0002 Całowanie, gmina 
Karczew oraz rowu drogowego wraz z rowami krytymi po lewej stronie drogi gminnej na działkach 
o nr ew. 152/1, 909, 906, 905, 903 obręb Całowanie, gmina Karczew.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy 
ul. Elektronowe 2, 03-219 Warszawa. 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 ze zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom 
prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 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 22 lutego 2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

tel.: +48 (22) 11 23 853 | faks: +48 (22) 1123 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl
1


