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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na Skierniewice w sprawie 
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki -— 
Rawki w km 81+740 jej biegu poprzez rów z terenu ulicy Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej, z terenu 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółki z o. o. Oddziału w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Wałowskiej 3, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz z terenu firmy FMR LISICKI Janusz 
Lisicki w Rawie Mazowieckiej, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy 
przy ul. Olsztyńskiej 28,13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, do czasu 
wydania decyzji w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego obwieszczenia 25.03.2019 r.
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Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej, aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka z prośbą 
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 
14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka z prośbą 
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 
14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji obwieszczeń.
Zarząd Zlewni w Łowiczu - tablica ogłoszeń Urzędu
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie 
a/a
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