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OBWIESZCZENIE
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2O96 z p6in. zm.l, zwanej dalej ,,Kpa",
w zwiqzku z art.4O1 ust. 4 ustawy zdnia 20 lipca 2077 r. Prawo wodne (Dz. U.22018r. po2.2268
z p6in. zm.l w sprawie prowadzonej z wniosku Prezydentowi Miasta Biatystok z dnia 30.05.2019 r.
uzupelnionego w dniach: 01.08.2019 t.,27.09.20L9 r. i 13.11.2019 r. dotyczqcej udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzqdzenia wodnego tj. wylotu urzqdzeri kanalizacyjnych do rowu
na dzialce nr geod. 321/1 obrqb 23 - Zawady w rejonie ul. Dolnej w Blalymstoku, Bm. Bialystok,
pow. Miasto Bialystok, woj. podlaskie oraz na uslugq wodnq tj. odprowadzanie w6d opadowych
lub roztopowych ww. wylotem do rowu (w miejscu projektowanego wylotu do rowu zabudowanego
w przepust), zawiadamiam o zabraniu materialu dowodowego oraz moiliwo:ici zapoznania siq z aktaml

Na podstawie art. 49,

w

zwiqzku

z art. 10 5 1

przedmiotowej sprawy.
Po uplywie terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony uwag iewentualnych uzupelniefi

do sprawy, przedmiotowe

postqpowanie administracyjne zostanie zakoiczone decyzja wydana
na podstawie zlo2onego wniosku i material6w zgromadzonych przez organ.
Stosownie do art. 36 51Kpa, z uwagi konieczno(i zapewnienia moiliwosci zapoznania
siq stron z jej aktami, zawiadamiam, ie zostanie ona zalatwiona do dnia 27 grudnia 2019 r.
Zgodnie z art.37 Kpa stronie slu2y prawo do wniesienia ponaglenia, kt6re winno zawierad uzasadnlenie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uwaia siq- za dokonane po uplywie 14 dni od dnia,
w kt6rym nastEpilo jego publiczne ogloszenie tj. od dnia ri?... listopada 2019 r.
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lnformacie w przedmiotowei sprawie wvwiesza sie na:
L.
Tablicy ogloszei zarzEdu Zlewni w Biatymstoku
2.
Biuletynie lnformacji Publicznej RZGW w Bialymstoku
G) Tablicy oglosze6 Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku
Biuletynie lnformacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Bialymstoku

l.

Pa6stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Bialymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok
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