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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZ|ĄDZA

0 w§zczęciu postępowania o rvydanie ponvolenia wodnopralvnego

Na podstawie art, l27 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 200i roku Prawo wodnę (Dz.U, z2ań
roku poz, 469 z póżn" zm.) i art" 49 ustawy z dnia 14 azerwca 1960 roku Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz.U. zZaB r" paz.267 z pożn. zm.)

Prezydent Grudziądza

zawiadamia strony posfępowania,

że w drriu 16 lutego na rłmiosek: Pana Piotra Jaskulskiego 'Zastępcy Dyrektora

Regiclnalnego Szpital Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul.Ludwika

Rydygiera 15ll7 " 86-300 Grudziądz zostńa wszgzętę postępowanie administracyjne

w sprawie udzielęnia pozwolenia wodnoprawnego ;

1" na pobór wód podziernnych ze studni nr 1 i 4 (dz. nr. I7lIa i I7lIt obr"121

w Grudziądzu) dla zaspokoj enia potrzeb gospodarczo-bytowyclr szpitala,

2. na odprowadzanie wód popłucznych do Rowu Hermana za pomocą istniejącej

kanalizacji i rowu melioracii wodnych szczegółowych.

Stosownie do art. lż7 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.LJ,

z 2015 r, poz. 469 z późn. zm.), jeżeli liczba stron w sprawie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego ptzelłacza 20 - stosuje się przepis art. 49 Kocleksu postępowania

administracyjnego, który stanowi, ze strony mogą byó zawiadanrianę o czynnościach organu

administracji publicznej ptzęz obwieszczenie lub inny zrłyczajowo przyjęty w danej

miejscowości sposób ogŁaszania" Zawiaclomienie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia,

W związku z povłyższym informuje się o uprawnieniaeh wszystkich stron postępowania

do czynnego udżiału w każdyrn jegcl stadium, wynikających z art. Ia Kpa. trstnieje mozliwość

zapoznartia się z aktarni sprawy oraz składania wniosków i uwag w'Wydziale Gospodarki
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Komunalne.j i Ochrorry Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1,

budynek o,C", I p., pokój nr 9 (tel. 56 45 I0 257).

Niniejsze obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zamięszęza się na

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej

sprawie: rłrww,bip.grudziadz.pl orazLatablicy ogłoszeń wUrzędzie Miejskim w Grudziądzu,

a ponadto ptzesyła się do Urzędu Gminy w Grudziądzu i Starostwa Powiatowego

w Giudziądzu ceiem podania do pubiicznej wiadomości"

Po dokonaniu się publicznego ogłoszenia prosi się o odwrotne przesłanie do Prezydenta

Crrudziądza potwierdzenia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczeńa.
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Rozdzielnik:

1, UrządMiejski w Grudziądzu Wydział Organizacyiny.

2. Urząd Gminy Grudziądz (2 egz.) ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz,

3, Starostwo Powiatowe.w Grudziądzu(2 egz.) ul. Małomlyńska 1, 86-30a Grudziądz

4" GK-I. - a/a

z\Rarł,Tsjk
MYilZ!ĄŁU
fich;ln,; §rndnlłts'xa


