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Sokołów Podlaski, dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 
Zarząd Zlewni 

w Sokołowie Podlaskim 

LU,ZUZ,2.4210.253.2021.MG 

OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW W ody Polskie 

Działając na podstawie art. 61, art . 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz, U. z 2021 r., poz. 735) oraz art . 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j, Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), Dyrektor Zarząd u Zlewni 

w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, 

zawiadamia 

że w związku ze złożonym wnioskiem, wszczyna postępowan ie administracyjne w sprawie udzielen ia 

pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 

18+ 750 rzeki Liwiec nowych obiektów budowlanych tj. budynku rekreacji indywidualnej na dz iałce 

o numerze ewidencyjnym 903/3 w m iejscowości Zawiszyn, gmina Jadów, powiat wołom iński oraz 

gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km 18+750 rzeki Liwiec śc ieków za pomocą 

szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) na dz iałce o numerze ewidencyj nym 903/3 

w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów, powiat wołomiński. 

Jednocześn ie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni 

w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, 

przed wydan iem decyzj i, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia s ię co do zebranych dowodów 

i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomien ia. 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po u pływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło j ego 

publiczne obwieszczenie, tj. od dnia .................................... .. 

Zapoznan ie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożen ie osobistych wyjaśn ień możliwe 

będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj . 8°0 - 16°0 i w jego siedzibie, przy 

ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. 

Sprawę prowadzi M on ika Grudziewska, tel. (25) 78166 88. 

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o okreś leniu terminu załatwien ia sprawy -

do dnia 06.10.2021 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożen i a wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach okreś lających t erminy załatwien ia 

sprawy, nie w licza s ię term inów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonan ia określonej czynności, 

okresów opóźn ień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn n iezależnych od organu. St ronie słu ży 

prawo do wn iesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie na leży kierować do Dyrektora 

Regiona lnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lub linie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora 

Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie. 

PIOt 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
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