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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post$powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

DYREKTOR
ZARZ/\DU ZLEWNI W GIZYCKU
zawiadamia o zgromadzeniu catosci materiatu dowodowego w prowadzonym post^powaniu
administracyjnym w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Piskiego z dnia 31.01.2012r. znak:
RO5.6341.4.11.2011 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustugs wodnq w zakresie poboru
wody podziemnej z uj^cia w miejscowosci Zalesie sktadajgcego si^ z dwdch studni: studni nr 2
(podstawowej) potozonej na dziatce o nr geod. 49/1 obrqb Zalesie, gmina Biata Piska oraz studni nr 1
(rezerwowej) potozonej na dziatce o nr geod. 16/2 obr$b Zalesie, gmina Biata Piska, powiat piski
oraz na wprowadzanie sciekow - wod poptucznych istniejqcym wylotem do ziemi za posrednictwem
rowu melioracyjnego na dziatce o nr geod. 65 obr^b Zalesie, gmina Biata Piska, powiat piski.

Jednoczesnie, maj^c na uwadze norms prawns odtwarzans z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowanio administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego
udzialu w prowadzonym postspowaniu administracyjnym, informujs o mozliwosci zapoznania sis
z aktami sprawy, wypowiedzenia sis, co do zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag
w terminie 14 dni od daty ukazania sie obwieszczenia.
Akta sprawy dost^pne

w Zarz^dzie Zlewni w Gizycku z siedzibs ul. Wodna 4 (pokoj nr 26),

w godz. 8"'-15,c po uprzednim umowieniu sis drogs telefoniczn^ pod numerem tel. (87) 428 22 07
lub drogg mallow^ na adres zz-Kizvcko@wodv.eov.pl.
Ponadto zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks post<?powania
administracyjnego dor^czenie

uwaza si^ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego

obwieszczenia.
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