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ZAWIADOMIENIE
o WSZCZQCIU post^powania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post^powania
administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2021r./ poz. 735; dalej k.p.a.) zawiadamia s'\^ ie na wniosek
pana Jakuba Nowaka zam. os. Szarych Szeregow 2/9, 99-400 towicz/ reprezentowanego przez
petnomocnika pana Macieja Krzeszewskiego zosta+o wszcz^te post^powanie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudow^ sieci melioracyjnej wykonanej
w ramach zadania pn. Piaski - Karolew II etap 1, polegajqcej na likwidacji fragmentu sqczka
i zbieracza oraz wykonaniu nowego odcinka zbieracza/ w granicach dziatek oznaczonych

numerami ewidencyjnymi 300/10, 300/11, ze wzgl^du na kolizj^ z projektowanym budynkiem
mieszkalnym, obr^b Bednary Kolonia, gmina Nieborow/ powiat fowicki, woj. -todzkie.
Niezaleznie od powyzszego zawiadamia s\q, iz informacja o toczqcym si^ post^powaniu/
zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. PTOWO wocfne (t.J.; Dz.U. z 2021r./
poz.624)/ zosta+a podana do publicznej wiadomoscl poprzez wywieszenie stosownego
ogtoszenia, na okres 14 dm na tablicy ogtoszeri oraz umleszczona w biuletynie informacji
publicznej.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy K.p.a. organy administracji publicznej obowiqzane sq zapewnic
stronom czynny udziat w kazdym stadium post^powania, a przed wydaniem decyzji umozliwic
im wypowiedzenie si^ co do zebranych dowodow, materiatow oraz zgtoszonych zgdah.
Wszelkie uwagi/ wnioski/ wyjasnienia i inne dowody w sprawie mozna sktadac na pismie
na adres tutejszego organu w terminie 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuje si^, ze zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a./
w toku post^powania Strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majq obowigzek
zawiadomic organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania
obowiqzku/ o ktorym wyzej mowa/ dor^czenie pisma pod dotychczasowym adresem wywotuje
skutek prawny.
Po uptywie powyzszych termlnow zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.
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