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Na stawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2OL7 roku - Prawo wodne (t.j, - Oz.U.

z2O21roku poz. 6ż4ze zmianami) iart.49 ustawyz dnia 14 czerwca L96O-Kodeks postępowania

administracyjnego (t,j. - Dz.U. z2O2L roku poz.735 ze zmianami)

podaję do pub!icznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

na wniosek Pana Roberta Twardowskiego - pełnomocnika Burmistrza Mszczonowa/ w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Mszczonowa z siedzibą: Plac Piłsudskiego

t, 96-320 Mszczonów, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach
realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce

Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej".

Otrzymują według strony odwrotnej.
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Otrzymują:

t. Urząd Miejskiw Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
przez okres 14 dni, oraz w BlP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie
okresu podania do publlcznei wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz
tradycyjnej) ..

2. Starostwo Powiatowe w Zyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardow
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
przez okres 14 dni, oraz w BlP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie
okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz
tradycyjnej)

3. Pan Robert Twardowski - pełnomocnik Burmistrza Mszczonowa
Adres do korespondencji:
Biuro Projektowo-Konsultingowe ,,EUROSTRADA" spółka z o.o. , Chylice ul. Przyjacielska
2c, 05-510 Konstancin - Jeziorna

4. Biuletyn lnformacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie +

tablica informacyjna.

5. Aa

sporzadził:
Andrzej Rakszewski
tel. (46) 811 50 60 wew. 36
e- mai l : and nej. rakszewski @ wodypol ski e. gov. pl
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