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ZAWIADOMIENIE
o zakoficzeniu postqpowania

Na podstawie art. 49, art. 10 $ l ustawy z dnia 14 czerwca 19G0 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096 z p6in. zm.) Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Ostrolqce zawiadamia,
2e tuteiszy organ zakoriczyl postqpowanie dowodowe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na:

- wykonanie urzqdzeri wodnych obejmujqce budowq row6w otwartych, rowu krytego, przepust6w pod
zjazdami i pod koronq drogi, wpust6w deszczowych, wylot6w betonowych, studni, kanal6w deszczowych,
zbiornika chlonno - odparowujqcego na dzialkach o nr ew. 190, LgZ, fg5, Lgg, ZOl,203, 206/1,2Og,ZlI,
2L3,2t6/7,216/2,218,220,223,226,228,23r,235,237,239,241,244,245,248,257,255,256,259,267,
263, 266, 267, 269, 277, 274, 277 , 280, 282, 286, 287 , 289, 293, 29s, 297 ,_522, 523, 524/7, s24/2, 52912,
s29/1, s3O/L,53212, s3Lh7, s34128, s34/27, s34/34, s34/32, s34/33,-s34123, s34/22, s34/38, s3s/14,
s3s/15, s36, 7032, s27, sL913,57914, st91s,51911., s3U78 , s3U30, s31,131, 483/8, 484, 177/2 obrqb
Stare Kupiski, gm. tom2a,

- uslugi wodne obejmujqce odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do urzqdzeri wodnych tj. rowu
poprzez projektowane wyloty betonowe oraz do zbiornika chtonno - odparowujqcego, pochodzqcych
drogi wojew6dzkiej nr 645 od km 53+891,65 do km 56+272 zlokalizowanego na dzialkach o nr ew.
LgO, 792, Lgs, r99, 2Or, 203, 206/7, 208, 27t, 273, 2t6lt, 216/2, 2r8, 220, 223, 226, 228, 231, 23s, 237,

z odcinka

239, 247, 2M, 246, 248, 251, 255, 256, 259, 267, 263, 266, 267 , 269, 27 7,

27 4, 277 , 280,282, 286, 287 , 289,
293,29s,297,_s22, s23, s24/7, s2412, s29/2,5291L, s3O/7, s3212, s3t/77, s34/28, s34/27, s34134,
534/32, s34/33,534/2' st4l22, s34/38,535/74, s3s/1s, 536, LO32,527, sL9/3, stsl4,
srs/L,
s3t/18 ,53U30, s3U37, 48318, 484, 17712 obreb Stare Kupiski, sm. tomia
'rg/s,
w zwiqzku z,,budowq i rozbudowq drogi wojew6dzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami in2ynierskimi
i niezbqdnq infrastrukturq technicznq na odcinku Nowogr6d - Lomia z obej6ciem m. stare Kupiski" od km

53+891,65 do km 56+272.

W zwiqzku z powy2szym, z materiaiami dotyczqcymi sprawy moina zapoznac sie w Zarzqdzie Zlewni
w Ostrolqce, z siedzibq ul. Poznariska 79, 07 - 409 Ostrotqka, w Dziale Zg6d Wodnoprawnych, pok. Nr 5,
w godzinach 7:3O

-

74:30, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednoczejnie
informujq, ie przysluguje Paristwu mo2liwo5i skladania uwag iwniosk6w przedmiotowej sprawie.
Sprawq prowadzi PaniJoanna Mikucka (telefon 29 760-32-25 wew. 16).

Zawiadomienie niniejsze, uwaia siq za dokonane po uplywie 14 dni od dnia, w kt6rym nastapito
jego publiczne ogloszenie.
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