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WA.ZUZ.6.4210.953.2022.KK

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej KPA w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją z dnia 14 lutego 
2023r. znak: WA.ZUZ.6.4210.953.2022.KK Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie, udzielił 
pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Celestynów na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 
dwóch odcinków jednostronnych rowów od km 0+000 do km 0+105,5 oraz od km 0+685 do km 0+779 
wraz z budową przepustów na zjazdach w pasie drogi gminnej w miejscowości Ostrów w gminie 
Celestynów, w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 271641W w miejscowości Ostrów".

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W tym celu należy 
zgłosić taką chęć na adres kamila.kazmierczak@wody.gov.pl lub pod nr telefonu 48 332-06-67. 
Korespondencję należy kierować na adres Zarzgdu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie, 
ul. Elektronowa 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 KPA oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo 
do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wód 
Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia.

Doręczenie, stosownie do art. 49 § 2 KPA, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia 21 lutego 2023 r.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP Zarządu Zlewni 
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także przekazuje się do Urzędu 
Gminy w Celestynowie oraz Starostwa Powiatowego w Otwocku, celem zamieszczenia w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie urzędu.
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