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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu
19 września 2019 r. decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki, w imieniu i na rzecz którego
działa

na

mocy

udzielonego

pełnomocnictwa

Pan Jakub

Krawczyk,

pozwoleń

wodnoprawnych

na przebudowę i likwidację rowów w pasie drogowym ulicy Willowej w Podrudziu i ulicy Osiedlowej
w Zamieni u, gmina

Mińsk Mazowiecki oraz lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia

powodzią rzeki Mieni nowych obiektów budowlanych tj. siedemnastu przepustów w rowie przydrożnym
na działkach o nr ew. 335, 365, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 368/2, 369, 370, 371, 372 obręb 0032
Podrudzie oraz nr ew. 898, 358, 361, 331 obręb 0042 Za mienie, gmina Mińsk Mazowiecki.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowe 2,
03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00 - 12.00. 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 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 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 nastąpiło dnia 26 września 2019 r.
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