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Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie  
GD.ZUZ.5.4210.274.2021.PS 

OBWIESZCZENIE  
 

Działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 
624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia 
strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, 
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 
wodnego polegającego na przebudowie przepustu na rowie P-D1 pod drogą powiatową 2021C, wykonanie urządzeń 
wodnych – rowów przydrożnych w związku z projektem rozbudowy drogi powiatowej, likwidację wylotu 
drenarskiego o średnicy 15 cm, likwidację rowów przydrożnych, na terenie dz. nr 29, 11/2, 1/1, 14/21, 12/42, 12/43, 
12/41, 5/1, 9/9, 9/11, 9/13, 9/7, 10/1 obręb Kowróz-Kowrózek gmina Łysomice, dz. nr 88 i 89 obręb Pigża gmina 
Łubianka, dz. nr 263, 264/3, 293/1, 321/1, 321/2, 316/1, 317/1, 318/1, 319/1, 320/1, 323, 322/19 obręb Różankowo-
Świerczyny gmina Łysomice, oraz w sprawie wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego 
przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: 
GD.ZUZ.5.4210.385.2020.MM z dnia 28.01.2021 r.  
 

Wnioskodawca: Zarząd Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 
Data złożenia wniosku: 06 lipca 2021 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  
przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w 
godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,  
po wcześniejszym e-mailowym ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę oraz wnieść stosowne uwagi, 
wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Jednocześnie informuję,  
że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie 
przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym,  
e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. Strony mogą zająć 
stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail:  
zz-torun@wody.gov.pl i paulina.szczyglowska@wody.gov.pl. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 

Władysław Kołybski 
Dyrektor 

 
/podpis kwalifikowany/ 

 
 
Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia  
i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
 

Otrzymują (ZPO): 
1. Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice (E-PUAP) – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na 

tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na 
przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

mailto:zz-torun@wody.gov.pl
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2. Urząd Gminy Łubianka, Al. Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka (E-PUAP) – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na 
tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na 
przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (E-PUAP) – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie 
informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze 
względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem 
wywieszenia na tablicy ogłoszeń, 

5. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, 

6. a/a PS. 


