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O B Wl ESZCZENIE
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Gizycku
Paristwowego Gospodarstwa Wodncgo Wody Polskie

Na podsiawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania odministrocyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 735 ze zm.) w zv/i^zku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 07 czerwca 2022r.
znak: BI.ZUZ.3.4210.57.2022.AJ umarzajcjcej postepowanie w cz^ki dotyczqcej wygaszenia decyzji
Starosty

Piskiego

z

dnia

31.01.2012r.

znak:

ROS.6341.4.11.2011

oraz

udzielajqcej

Zakladowi

Wodocitjgow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biafej Piskiej pozwolenia wodnoprawnego na ustugQ wodnij
w zakresie poboru wody podziemnej z ujtjcia w miejscowosci Kumielsk skladajqcego si^ z dwoch studni:
studni nr 1 potozonej na dzialce o nr geod. 20/18 obr^b Kumielsk, gmina Biala Piska oraz studni nr 2
polozonej

na

dzialce

o

nr geod.

20/19

obrrjb

Kumielsk,

gmina

Biala

Piska,

powiat

piski

oraz na wprowadzanie sciekow - wod poplucznych do ziemi za posrednictwem studni chlonnych
zlokalizowanych na dzialce o nr geod. 20/18 obrqb Kumielsk, gmina Biala Piska, powiat piski.

Z trescig ww. decyzji oraz dokumentacjq sprawy mozna zapoznac siQ w Zarz^dzie Zlewni
w Gizycku z siedzibq ul. Wodna 4 (pokoj nr 26) w godz. 830-1530 po uprzednim umowieniu siq drogq
telefoniczn^ pod numerem tel. (87) 428 22 07 lub drogs mailowq na adres zz-gizvcko(a>wodv.eov.ol.

Ponadto zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1%0 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego dor^czenie

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

obwieszczenia.

zup. D^ElgTORA
Dartutz Swiqcki
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