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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie 
Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie wszczyna 
postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na osobę fizyczną obowiązku likwidacji urządzenia 
wodnego tj. likwidacji stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 10/3, 11, 
13/1, obręb Krynki, gmina Paprotnia, powiat siedlecki.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni 
w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, 
przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. 
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego 
publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 11.01.2023 r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe 
będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 - 1600 i w jego siedzibie, przy 
ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.
Sprawę prowadzi Andrzej Krasnodębski, tel. (25) 781 66 88.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - 
do dnia 15.02.2023 r.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia 
sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy 
prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.
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