
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Toruń, dnia 21 czerwca 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.536.2020.JL

OBWIESZCZENIE 
O ZGROMADZENIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

/celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej/
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.) - zwanej dalej „Kodeksem postępowania 
administracyjnego", w związku z art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 624 ze zm.) - zwanej dalej „Prawem wodnym”, w związku z postępowaniem 
administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 18.12.2020 r., bez znaku, Pomorskiej Specjalistycznej 
Strefy Ekonomicznej, ul. Władysława IV 9, 81 - 703 Sopot, rep. przez Panią Aldonę Mikulską, 
ul. Grudziądzka 132, 87 - 100 Toruń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: usługę 
wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu PSSE Podstrefa Ostaszewo 
3 wylotami DN 800 do urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego „P-E" na działce nr 107 
obręb 0014 Wytrębowice gm. Łysomice, a następnie do wód cieku „Dopływ spod Kowroza" w km 
5+820 jego biegu, tj. na skrzyżowaniu działki nr 16 i 18 obręb 0010 Piwnice gm. Łysomice i usługę 
wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu PSSE Podstrefa Ostaszewo 
przelewem burzowym z 3 wylotami DN 800 do urządzenia wodnego w postaci rowu „P-E" na działce 
nr 107 obręb 0014 Wytrębowice gm. Łysomice, a następnie do wód cieku „Dopływ spod Kowroza" 
w km 5+820 jego biegu, tj. na skrzyżowaniu działki nr 16 i 18 obręb 0010 Piwnice gm. Łysomice, 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację
o zgromadzeniu wystarczającego materiału dowodowego do wydania decyzji rozstrzygającej sprawę.

Jednocześnie, tutejszy organ informuje, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, przed wydaniem decyzji, wszystkie Strony postępowania mogą zapoznać się 
z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87 - 100 Toruń, 
w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w Dziale Zgód 
Wodnoprawnych /ZUZ/, pokój nr 8 i wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni, 
od daty umieszczenia niniejszego obwieszczenia.

W związku z panującą na terenie całego kraju epidemią SARS COVID-19 zapoznanie się z aktami 
możliwe jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania - konkretnej daty i godziny, 
z osobą prowadzącą. Dane kontaktowe - adres email: jakub.lewandowski@gdansk.rzgw.gov.pl.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
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Aneta Markowska
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UWAGA: po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tutejszy organ prosi o zwrotną 
informację do Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o miejscu 
i terminie wywieszenia oraz umieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww. 
obwieszczenia. Informacja zwrotna winna obejmować następujące daty: wywieszenia, zdjęcia i umieszczenia 
na stronie BIP jednostki administracyjnej, do której zostało skierowane.
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