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Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 13 lutego 2OL8 r.

Zgodnie z art. 4OI ust. 4 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z2OI7 r., poz. 1566 z poźn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.01-.2018 r. na wniosek Pani Aleksandry Jaczun - Dorau,
pełnomocnika Konsorcjum firm: Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun - Dorau, Zbigniew
Dorau, ul. Bema 1211,,87-LOO Toruń iWielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne,,MELBUD"
s.c. Marcin Grzelczyk, Piotr Szefler, ul. Tramwajowa 12, 87-IOO Toruń, występującej w imieniu Powiatu
Grudziądzkiego, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej nr 1353C
w kilometrach:
o ż+O22km,
o 3+695 km,
o 5+984 km,
o 8+118,5 km,
o 8+780 km,
o 10+362 km,
w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo
- Szembruczek".

pouczenle

W związku z art. 4OI ust. 4 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2OI7 r. (Dz. U. z 2OI-1 r., poz. 1566 z późn. zm.\ informuje się, że zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz

zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki

wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w starostwie powiatowym i urzędach gmin właŚciwych ze względu

na zakres korzystania z wód, na stronach podmiotowych Biuletynu lnformacji Publicznej urzędów i w prasie lokalnej,

Ponadto strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,
wtym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 5kutek prawny (art,41 Kpa).
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