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OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 310 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek 

pełnomocnika Gminy Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie: 

1. wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 

a) budowę przydrożnego rowu otwartego; 

b) budowę przepustów z rur PEHD o średnicy 40 cm i długości 7,0 m oraz średnicy 50 cm 

i długości 27,0 m 

usytuowanych na działkach o nr ewidencyjnych: 405/2, 403/2, 402/2, 401/2, 399/3, 398/5, 397/3, 

394, 392/2, 391, 389/4, 388/2, 385/2, 387/2, 386/2, 384, 382, 381, 380/1, 379/1, 378/1, 377/1, 

376/2, 375, 699, 698, 373, 371, 369, 368/2, 367/2, 366/2, 778/2, 363, 362/2, 361/2, 359/2, 833/2, 

358/2, 355, 354, 349/2, 348/2, 345, 711/2 obręb 0023 Różanna, gmina Opoczno, powiat 

opoczyński w ramach projektu pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Różanna" 

Zgodnie z art. 1 O § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r„ poz. 256 ze zm.) 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. 

Z dokumentami w powyższej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni 

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, w godzinach od 8:00 - 14:00 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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