
Grudziądz, dnia 4 sierpnia 2014 r. 
OS.6341.54.2014 

 
 

Zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)  

 

zawiadamiam, 

 

że w dniu 25 maja 2014 r. na wniosek Starosty Iławskiego zostało wszczęte postępowanie  

w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 czerwca 2012 r.  

nr OS.6341.23.2012 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących 

urządzeń wodnych (nabrzeża, slipu, 12 pomostów, 2 wylotów kanalizacji deszczowej) oraz 

wykonanie nowych urządzeń wodnych (nabrzeża umocnionego palisadą z grodzic, nabrzeża 

umocnionego gabionami, slipu, falochronu stałego, falochronu pływającego, 4 pomostów 

pływających do cumowania, 2 wylotów kanalizacji deszczowej) na terenie projektowanego 

portu śródlądowego w Iławie. 

Zmiana decyzji dotyczy powierzchni i współrzędnych geograficznych falochronu pływającego, 

wysokości usytuowania wylotów kanalizacji deszczowej oraz zmian numerów działek  

w obrębie projektowanego portu śródlądowego. 

Starosta Grudziądzki został wyznaczony do prowadzenia sprawy w przedmiocie 

wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku postanowieniem z dnia 7 maja 2012 r. ZO/052-22/2012/AG,  

w związku z zapisami art. 127 ust. 7b i 7c Prawa wodnego. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B). 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż akta 

sprawy znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki 

Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (pokój nr 35, II piętro) i można się z nimi 

zapoznać oraz zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. 

 
Otrzymują:  
1. Starostwo Powiatowe w Iławie, 
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
3. Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o., 
4. a/a.  
 
Do wiadomości: 
1. Urząd Miasta Iława (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń), 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.  

 
Sprawę prowadzi:  
Młodszy Referent 
Paulina Zielaskowska  
tel. 56 45 14 430 


