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Napodstawieart.28,a ~ij§~\c:1"'. ust.4 i art.36ustawyz dnia7 lipca1994r.- Prawobudowlane
(Dz.U.z 2003r. nr207poz.2016 'n. zm.)oraznapodstawieart.104 ustawyz dnia14czerwca1960r.- Ko-
dekspostepowaniaadministracyjnego(tekstjednolityDz.U.nr98z 2000r. poz.1071,z póznozmianami)porozpa-
trzeniuwnioskuo pozwolenienabudowez dnia30pazdziernika2006r.

zatwierdzamprojektbudowlany
któryopracowal

inz.IreneuszZyczkowskiupr.bud.nrBU121/83,czlonekPodlaskiejOkregowejIIB- nrewidencyjnyPDUIS/2240/02
i udzielam

Gminiei MiastuSzczuczynwSzczuczynie,ul.PlacTysiaclecia23
pozwolenianabudowe

zadaniap.n.przejscie wodociagupod droga krajowa nr 61Lomza- Augustów - na dzialce nr 2- kat.XXVI- z
zachowaniemnastepujacychwarunków- zgodniez tresciaart. 36 ust. 1 orazart. 42 ust. 2 i 3 ustawy- Prawobu-
dowlane:

1. Szczególnewarunkizabezpieczeniaterenubudowyi prowadzeniarobótbudowlanych:
- robotyprowadzicmetodaprzecisku,przyczesciowymzajeciupasadrogowegoi oznakowaczgodniez projek-

temorganizacjiruchunaczasbudowy,
2. Czasuzylkowaniatymczasowychobiektówbudowlanych:

- niedotyczy,
3. Terminyrozbiórki:

a).istniejacychobiektówbudowlanychnieprzewidzianychdodalszegouzytkowania:
- niedotyczy,
b).tymczasowychobiektówbudowlanych:

- niedotyczy
4. Szczególowewymaganiadotyczacenadzorunabudowie:

ustanowicinspektoranadzoruinwestorskiego- stosowniedo§ 2 ust.2 rozporzadzeniaMinistraInfrastruktu-
ry z dnia19 listopada2001r.w sprawierodzajówobiektówbudowlanych,przyktórychrealizacjijestwymagane
ustanowienieinspektoranadzoruinwestorskiego.

5. Inwestorjestzobowiazany:
1) zawiadomicwlasciwyorgannadzorubudowlanegoo zakonczeniubudowyco najmniej21dni przedza-

mierzonymterminemprzystapieniadouzylkowania,
6. Kierownikbudowy(robót)jest obowiazanyprowadzicdziennikbudowyorazumiescicnabudowiew widocz-

nym miejscutablice informacyjnaoraz ogloszeniezawierajacedane dotyczacebezpieczenstwapracy i
ochronyzdrowia.

7. Obszaroddzialywaniaobiektu,o którymmowawart. 28ust.2 ustawy- Prawobudowlane,obejmujenieru-
chomosci:

1.2
2. 1/6i3

Uzasadnienie
Gminai MiastoSzczuczyn- inwestorbudowyzadaniap.n.przejsciewodociagupoddrogakrajowanr 61Lomza-

Augustów- AugustówwystapildoWojewodyPodlaskiegoz wnioskiemo wydaniepozwolenianabudowewwzamie-
rzenia,dolaczajacdownioskuprojektbudowlanydokumentywymaganew ustawiez dnia07lipca1994r.Prawobu-
dowlane.Pozapoznaniusie z wnioskiem,organwszczatpostepowanieadministracyjnezmierzajacedo wydania
decyzjiozatwierdzeniuprojektubudowlanegoi udzieleniupozwolenianabudowe.

W terminie7 dni od datywszczeciapostepowaniaadministracyjnegostronyniewnioslyzastrzezeni nie
zglosilyuwagdoopracowanegoprojektu.Dlategotezpostanowionozatwierdzicprojektbezuwagi wydacwniosko-
dawcypozwolenienabudowe.

Wobecpowyzszegopostanowionoorzecjakwsentencji.
OddecyzjininiejszejprzyslugujeodwolaniedoGlównegoInspektoraNadzoruBudowlanego- zaposrednic-

twemWojewodyPodlaskiego- wterminie14dnioddatydoreczeniadecyzji.
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Pouczenie

1. Inwestorzobowiazanyjest zawiadomico zamierzonymterminierozpoczeciarobót budowlanych,na które
jest wymaganepozwoleniena budowe,wlasciwyorgannadzorubudowlanegoorazprojektantasprawujace-
go nadzórnad zgodnosciarealizacjibudowyz projektem,co najmniejna7 dni przedich rozpoczeciem,do-
laczajacnapismie:

oswiadczeniekierownikabudowy(robót),stwierdzajacesporzadzenieplanubezpieczenstwai ochronyzdrowia
oraz przyjecieobowiazkówkierowaniabudowa(robotamibudowlanymi),a takzezaswiadczenie,o którymmo-
wawart. 12ust.7 ustawy- PrawoBudowlane.
inspektoranadzoruinwestorskiego,stwierdzajaceprzyjeciepelnienianadzoruinwestorskiegonaddanymirobo-
tamibudowlanymi,a takzezaswiadczenie,o którymmowawart. 12ust.7 ustawy- Prawobudowlane.
informacjezawierajacadanezamieszczonew ogloszeniu,o którymmowawart. 42 ust.2 pkt 2 ustawy- Prawo
budowlane.

2. Inwestormozeprzystapicdo uzytkowaniaobiektuprzedwykonaniemwszystkichrobótbudowlanychpodwa-
runkiemuzyskaniapozwolenianauzytkowanie,wydanegoprzezwlasciwyorgannadzorubudowlanego.

Zwolnionez oplatyskarbowejna podstawieart. 8 ust.2 ustawyz dnia 9 wrzesnia2000r.O oplacieskarbowej(Dz.J.J..flP86'15b~96{J.zoózn.zm.)l" '>;;:
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iastoi GminaSzczuczyn- ul.PlacTysiaclecia23,19-230Szczuczyn- wnios av""/;~~~}':;;'~t:,:ói.:~'~l
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3.ZblgmewWOJtaslk-19-200 Grajewo,ul.9PulkuStrzelcowKonnych25 J -~-,~--'-..'
4.Zofiai KazimierzAkaccy-Adamowo,19-230Szczuczyn
5.a.a.

Dowiadomosci:
1'wojewódzkiInspektor

NadzoruBudowlanegow Bialymstoku- wrazz 1eqz,proiektubudowlaneqo
15-399Bialystok,ul.Handlowa6
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, 9-200 Glc)ewo

Grajewo. dn. -29-11-2007 r.
WA 7351-480/2006

DECYZJA Nr 377 /2007

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. l, art. 34 ustA, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane /t.j. Dz. U. Nr 156 z 2006 ro,poz. 1118z póz. zm./ oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodekspostepowaniaadministracyjnego/ Dz. D.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póz. zm./
po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 14 listopada 2006 r.

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami we wsiach: Bzury-/Lipnik-Zofijówka-
Adamowo/-Milewo-Niedzwiedzkie-Danowo-Nieckowo oraz rozbudowe hydroforni we wsi
Wólka, gm. Szczuczyn obejmujacej dzialki o nr ew. : Bzury - 125, 391,315/2,262,272, 76,
180/3,84,83,77,102,80,193,98,99,82,88,187,180/9, 273,184,4,78,20,79,260,160,
97/1,97/2,158,86,177,197,315/1,212,93,87,85,81, 180/6, 180/5,396,395/1,395/2,190,
316,191,192,256/2,194,175,258,195,183/2,174, 179/1, 179/2, 178, 106/1, 106/2, 151,
92,179/3,206/2,199/1,200,113,182/6,180/12,2; Zofijówka /Adamowo/: 20,21,23,32,
33, 3, 10, 1/6, 1/4, 36; Lipnik: 109,38, 39, 110, 50, 49, 89; Guty- 23; Milewo: 17,6,73,
85/1,37/2, 14,41/2,30,28/1,27,24,29,40,37/1,22,72; Niedzwiedzkie: 51,37,38,39,
150, 135/3 56, 63, 62, 64/1, 135/1, 153, 145, 143, 59, 57, 136, 52,49, 47, 46, 45, 134, 133,
135/2,48; Danowo: 57, 32,101,81,75,76,77,78,80,82,83,33,85,86, 18,89, 102, 103,
104,110,116,100,88,84; Nieckowo: 892,980/1,890/2,887,968,319,318,974,316,317,
315,327,1050/1,328,1054,1061,1065,1078,1081,1119, 160,332,331,964,335,337,336,
338, 339, 343, 340, 970, 1064, 342, 348, 1039,1035, 392, 1066, 359, 425, 390, 978, 930,
1008,1011,1013,1014,1018,1042,1045,1046,1051/1, 1057, 1067, 1073,961,1083,1085
965, 963, 161/2, 976, 977, 985, 988, 424, 166/1, 163/1, 162/1, 433, 1020, 866/1, 866/5,
866/12, 866/13, 874, 140, 141, 461, 462, 457, 458, 899, 161/2, 1120, 1090, 1088, 1074,
1047,1016,422,391,351,890/1,88,882,881,434,435,943, 895,1049,893; Wólka: 101/5,
101/7, 139/1;

G/ni/lie i Miastu Szczuczyn, 19-230 Szczuczyn, Plac IOOO-lecia23

Autor projektu: inzo Ireneusz Zyczkowski - uprawnienia projektanta oraz kierownika
budowy i robót w specjalnosci inst.-inz. w zakresie sieci sanitarnych nr Bl/121/83. Jest
wpisany na liste czlonków POIlB pod nr ew. POL/IS/2240/02. Konstrukcje - mgr inz. Jerzy
Kondrat - uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr DAN.II
7342- 139/940 Jest wpisany na listQ POI18 pod nr ew. PDL/B0/2007/020 Instalacje i sieci
elektryczne - mgr inz. Joachim Borowski - uprawnienia projektanta oraz kierownika budowy
i robót w specjalnosci inst.-inz. w zakresie instalacji i sieci elektrycznych nr 223/90/PW.

Jest wpisany na "listyWOllI3 pod nr WKP/IE/7163~02
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z zachowaniem nastepujacych warunków, zgodnie z art. 36 ust. l oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo budowlane:

l. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
projektowana inwestycje nalezy zrealizowac zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym. W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie. Po zakonczeniu robót teren nalezy uporzadkowac i przywrócic do
stanu pierwotnego.

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: .
3. Terminy rozbiórki:

1/ istniejacych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania -
, ,............................................

2/ tymczasowychobiektówbudowlanych: ~ ..
4. Szczególowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nalezy ustanowic

kierownika budowy odpowiedniej specjalnosci oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego stosownie do wymogu § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego /Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554/.

5. Inwestor jest zobowiazany:
1/ zfl'vviadomicv/lasciWY-<7r-gan-naEl-zoru-budowlanego,co najmniej 21 dni przed
. zamierzonym terminem p~stapienia-do uzytkowania, o zakonczeniu budowy

/robót budowlanychP,
2/ przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac ostateczna decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie.
6. Kierownik budowy /robót/ jest obowiazany prowadzic dziennik budowy lub rozbiórki

oraz umiescic na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice
informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia2.
Obszar oddzialywaniaobiektu, o którym mowa wart. 28 ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane, obejmujace nieruchomosci:
1/ dzialki nr: Bzury - 125, 391, 315/2, 262, 272, 76, 180/3,84,83,77, 102,80, 193,98,
99,82,88, 187, 180/9,273, 184,4,78,20,79,260, 160,97/1,97/2, 158,86, 177, 197,
315/1,212,93,87,85,81,180/6,180/5,396,395/1,395/2, 190,316,191,192,256/2,
194, 175, 258, 195, 183/2, 174, 179/1, 179/2, 178, 106/1, 106/2, 151, 92, 179/3, 206/2,
199/1,200,113,182/6,180/12,2; Zofijówka /Adamowo/ - 20, 21,23,32,33,3,10,1/6,
1/4,36; Lipnik - 109, 38, 39, 110,50,49,89; Guty - 23; Milewo - 17, 6 73, 85/1, 37/2,
14,41/2, 30,28/1,27,24,29,40,37/1,22,72; Niedzwiedzkie - 51,37,38,39, 150,
135/3,56,63,62,64/1, 135/1, 153, 145, 143,59,57, 136,52,49, 47, 46, 45, 134, 133,
135/2,48; Danowo - 57,32,101,81,75,76,77,78,80,82,83,33,85,86,18,89,102,
103,104,110,116, 100,88,84; Nieckowo-892,980/1,890/2,887,968,319,318,974,
316,317,315,327,1050/1,328,1054,1061,1065,1078, 1081, 1119, 160,332,331,964,
335,337,336,338,339,343,340,970, 1064,342,348, 1039, 1035,392, 1066,359,425,
390,978,930,1008,1011,1013,1014,1018,1042,1045, 1046, 1051/1, 1057, 1067,
1073,961, 1083, 1085,965,963, 161/2,976,977,985,988,424, 166/1, 163/1, 162/1,
433, 1020,866/1,866/5,866/12,866/13,874, 140, 141,461,462,457,458,899, 161/2,
1120, 1090, 1088, 1074, 1047, 1016,422,391,351,890/1,88,882,881,434,435,943,
895,1049,893; Wólka-101/5, 101/7, 139/1.

Kategoria obiektu: XXVI, XXX.
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Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2006 r. inwestor wystapil z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na budowe sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami we wsiach Bzury- lLipnik -
Zofijówka-Adamowol - Milewo Niedzwiedzkie - Oanowo - Nieckowo oraz rozbudowe
hydroforni we wsi Wólka, gm. Szczuczyn zalaczajac: 1/ 4 egzemplarze projektu
budowlanego, 21decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SGR.7331.LCP-3/05/06
z dnia 27-07-2006 r. Burmistrza Szczuczyna, 31decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji nr SGR.US..7627-3/06 z dnia 25-09-2006 r. Burmistrza
Szczuczyna, 41 oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane. Wszczeto postepowanie administracyjne. Wyslano wszystkim stronom
zawiadomienie o wszczeciu postepowania. Zadna ze stron we wskazanym terminie nie
wniosla uwag. Inwestor do wniosku o wydanie pozwolenia na wlw inwestycje nie zalaczyl
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe ujecia wód podziemnych. Taki obowiazek
wynikal z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
Postanowieniem nr WA 7351-480/2006 z dnia 6-12-2006 r. zawieszono postepowanie
administracyjne do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pismem nr SGR 3410-
1/04/07 z dnia 14-11-2007 r. Burmistrz Szczuczyna zwrócil sie z prosba o podjecie
postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe sieci wodociagowej rozdzielczej
z przylaczami we wsiach Bzury - ILipnik-Zofijówka-Adamowol- Milewo- Niedzwiedzkie-
Oanowo - Nieckowo oraz rozbudowe hydroforni we wsi Wólka, gm. Szczuczyn zalaczajac
prawomocne pozwolenie wodnoprawne nr WR.\)224-10107z dnia 25-10-2007 r. Zalaczony
do wniosku projekt budowlany posiada wymagane prawem uzgodnienia.

Zgodnie z oswiadczeniem projektanta i sprawdzajacego zalaczony do wniosku
projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Reasumujac powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przys ~~~ib.ft~odwolanie do Wojewody Podlaskiego
w BialYl:lstoku za posrednictwe (~~cirp'

.
sty...p

.
~aI~*skiego w terminie 14 dni od dnia jej
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1. Projekt budowlany sieci wodoci~~~~ielczej z przylacz~~~T~KJn~~[~{3:lIDQlM.ANYl.A

Nieckowo, Niedzwiedzkie, Bzury, ILipnik-Zofijówka-Adamowo/, Oanowo, Milewo
oraz rozbudowa stacji wodociagowej,

2. Projekt budowlany sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami we wsi
Niedzwiedzkie, .

3. Projekt budowlany sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami we wsi Nieckowo,
4. Projekt budowlany sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami we wsi Milewo,
5. Projekt budowlany sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami we wsi Oanowo,
6. Specyfikacja tcchniczna wykonania i odbioru sieci wodociagowej rozdzielczej wraz

z przyhwzami,
7. Projekt zagospodarowania terenu z proj. bud. rozbudowy stacji wodociagowej

w Wólce,
8. Projekt bud. rozbudowy stacji - branza elektryczna.
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Otrzymuja:

l. Gmina i Miasto Szczuczyn
19-230 Szczuczyn Plac 1000-lecia 23

2. Burmistrz Szczuczyna
19-230 Szczuczyn Plac 1000-lecia 23

3. Strony postepowania w/g wykazu
4. Ala.

)( (;;, "'C'-Qczeota

Ai ..,1.:~~D..d..

lo,! ,2,00&r"" ..........

Do wiadomosci:

l. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
19-200 Grajewo ul. Kolejowa 19 + l egz. zatwierdzonego proj. bud.

Zwolniony z oplaty skarbowej na podstawie art. 7, pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
200Gf. o oplacie skarbowej /Dz.U. Nr 225, poz. 1635i.

Pouczenie:

l. Inwestor jest obowiazany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robót budowlanych, na które
jest wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzór nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:
II oswiadczenie kierownika budowy /robót/, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przr.jecie obowiazku kierowania budowa /robotami budowlanymi/, a takze zaswiadczenie,
o którym mowa w art 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane,
2/ w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenia, o którym mowa w art. 12 ust 7 ustawy - Prawo budowlane,

3/ informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o którym mowa w art 42 ust 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu prz.edwykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu
mozna przystapic po uplywie 21 dni od dnia doreczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej
kontroli.
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WR.6224-10/07

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póz. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szczuczyna, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego - poglebienie
studni na terenie stacji wodociagowej w m. Wólka, gm. Szczuczyn

orzeka sie

L Udzielic Gminie i Miastu Szczuczyn pozwolenia wodnoprawoego na przebudowe
urzadzenia wodnego - poglebienie studni na terenie stacji wodociagowej w m. Wólka,
gm. Szczuczyn, na nastepujacych warunkach:

przebudowane ujecie wód podziemnych bedzie stanowic studnia Nr l poglebiona
do 83 m o wydajnosci eksploatacyjnej otworu w wielkosci odpowiadajacej
zapotrzebowaniu na wode, tj. Q = 35 m3fh przy S = 1,2 m,

studnia Nr l wraz ze studnia Nr 2 stanowic beda ujecie wód podziemnych dla
potrzeb wodociagu zbiorowego w Wólce o zatwierdzonych zasobach
eksploatacyjnych ujecia, decyzja Wojewody L'omzynskiego z dnia 14 lipca 1977
r., Nr GT.IV-8530/104n7 w wielkosci Q = 73 m3fh przy ,depresji S =13,0 m,

obudowe studni stanowic beda typowe kregi betonowe o srednicy 200 cm.

II. Zobowiazac Wnioskodawcedo:

przebudowy urzadzenia zgodnie z opracowana dokumentacja,
utrzymania studni w nalezytym stanie technicznym.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osób
trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Burmistrz Szczuczyna wystapil do tut. Organu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe urzadzenia wodnego - poglebienie studni na terenie stacji wodociagowej
w Wólce, Gmina Szczuczyn. Do wniosku dolaczono operat wodnoprawny, decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia, opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony



w jezyku nietechnicznym oraz dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej. Po analizie
przedlozonej dokumentacji, Organ wszczal w tej sprawie postepowanie administracyjne
powiadamiajac zainteresowane strony i podal informacje o tym fakcie do publicznej
wiadomosci.

W trakcie toczacego sie postepowania strony nie wniosly zadnych uwag.
Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Podlaskiego za posrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:

I.Gmnnai~astoSzczuczyn
Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Inspektorat w Gizycku
11-500 Gizycko, ul. Wodna 4

3. Ala

Do wiadomosci:

1. Urzad ~ejski w Szczuczynie
Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn

Zgodnie z art. 7 pkt 3 z dnia 16 lj.st~pafta.}006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr
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