
Grudziądz, dnia 10 lipca 2015 r. 

OS.6341.28.2015 

 

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 2016 r. poz. 469)  

 
zawiadamiam, 

 

że w dniu 3 lipca 2015 r. na wniosek Pana Grzegorza Kowalczyka z firmy ARINET Sp. z o. o.  

w Gliwicach działającego z upoważnienia firmy ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty 

Grudziądzkiego z dnia 1 czerwca 2015 r. nr OS.6341.28.2015 udzielającej pozwolenia 

wodnoprawnego na przejście przebudowywanej napowietrznej linii energetycznej z linii 

jednotorowej 110 kV Grudziądz Węgrowo-Łasin na linię 3 x 110 kV nad rzeką Osą w km 

28+450 (tj. pomiędzy słupami 65 i 66) w miejscowościach Słup gm. Gruta oraz Szczepanki 

gm. Łasin. 

Zmiana decyzji dotyczy lokalizacji kilometrażu przekroczenia napowietrznej linii 

energetycznej rzeki Osy. Wydając decyzję z dnia 1 czerwca 2015 r. nr OS.6341.28.2015  

i wskazując kilometraż kolizji tj. 28+450 Starosta Grudziądzki oparł się na zapisach zawartych 

w operacie wodnoprawnym. Firma ARINET Sp. z o. o. w Gliwicach w swoim wniosku z dnia  

2 lipca 2015 r. nr ARNT/SP/P166/0246/2015/RS nadmieniła, iż powyższy kilometraż został 

określony na podstawie ewidencji prowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku. Jednocześnie wskazała, iż pismem z dnia 29 maja 2015 r. nr TEK.7035/934/2015 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 

zwrócił się do firmy ARINET Sp. z o. o. w Gliwicach z prośbą o poprawienie lokalizacji kolizji 

linii z rzeką Osą na kilometr 30+640, gdyż taki widnienie w prowadzonej ewidencji wód  

i urządzeń.  

 Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach: Rezerwatu Przyrody „Dolina 

Osy”, obszaru Natury 2000 „Dolina Osy” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Osy  

i Gardęgi”. 



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. Pan Grzegorz Kowalczyk z firmy ARINET Sp. z o.o. w Gliwicach,, 

2. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, 

3. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (wykonujący prawa właścicielskie w stosunku 

do rzeki Osy), 

4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, 

5. a/a.  

 

Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Gruta (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń), 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń), 

3. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu (sprawujący nadzór nad obszarem chronionego 

krajobrazu), 

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (sprawujący nadzór nad rezerwatem przyrody oraz 

Naturą 2000).  

 

 

Sprawę prowadzi:  

Młodszy Referent 

Paulina Zielaskowska  

tel. 56 45 14 430 


