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Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
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Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 30 stycznia 2019 r.
Pana
Zbigniewa Szymańskiego,
zam. ul. Żeromskiego 1 m 19, 26-300 Opoczno zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wygaszen ia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. z dnia 02.01.2019 r. znak:
WA ZUZ.421.880.2018.DM udz ielającej p. Zbigniewowi Szymańskiemu pozwolenia wodnoprawnego
na
budowę przepustu komunikacyjnego w ciągu rzeki Ciek Dzielna w km 0+990 wraz
z umocnieniami towarzyszącymi, na działkach o nr ewid. 24, 28, 29 w m. Dzielna, gm. Opoczno,
pow. opoczyński oraz ponowne udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu
komunikacyjnego o dług. 5mb (przekrój łukowo kołowy wys. max. 1,32m, szer. w 1/3 wysokości 1,95 m)
w ciągu rzeki Ciek Dzielna w km 0+990, wraz z umocnieniami towarzyszącymi, na działkach o nr ewid .
24, 28, 29 w m. Dzielna, gm . Opoczno, pow. opoczyński.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunals!tjm, uL Młyn_arska 2, pokój_nr 103_Lmożę byt; _udostęP-niOIJ.a
do wglądu stronom postępowania w godz. 7:00 - 15:00.
Zgodnie z art. 1O § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się
z zebranymi materiałami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w miejscu wyżej wskazanym
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację wywieszono na tablicy ogłoszeri w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2 i umieszczono w BIP na stronie
www.wodypolskie.gov. pl.

Otrzymują :

1.Zbigniew

Szymański

2 . Małgorzata Szymańska

3.RZGW Warszawa
4.Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

Taa
Do wiadomości
1.Urząd Miasta i Gminy Opoczno (tablica ogłoszeń)
2.Starostwo Powiatowe w Opocznie (tablica ogłoszeń)
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