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Nr dz..... ...............................

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - k. p. a.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 
Informuje

o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.55.12.2021.MN z dnia 18.08.2021r., w której 
sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 09.08.2021r. znak: GD.RUZ.4210.55.9.2021.MN stanowiącej 
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych; prowadzenie przez wody 
powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych i odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do wód i urządzeń wodnych w ramach projektu: „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na 
ode. Toruń Wschodni - Chełmża".

W tabeli w punkcie 1. b) orzeczenia decyzji wykreślono zapis „ 0 0,4m " kolumna nr 17 Uwagi - 
wiersz lp.: 1, 7, 9, 11,16, 21, 22, 26, 34, 37, 43, 45, 50, 54, 59, 60.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach 
dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się 
art. 49 kpa.

Jak wynika z art. 49 § 1 i § 2 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o 
decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub 
przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego 
organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w 
Biuletynie Informacji Publicznej.

Na niniejsze postanowienie Stronom przysługuje zażalenie do Prezesa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia (t.j. po upływie terminu 
wskazanego w art. 49 § 2 kpa).

Strona może złożyć wniosek do Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku o udostępnienie 
odpisu wydanego postanowienia (art. 49b § 1 kpa), złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje biegu 
terminu do wniesienia odwołania.
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