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Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2Ot7 r. Prawo wodne
(Dz. U. z2oL8 r. poz.2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu,

na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na:

].. przebudowę rowów melioracyjnych
1395C:
1) ].+33 L,5,
2| 1+903,5,

3} ż+639,0,
2. przebudowę rowów przydrożnych polegającą na budowie 9 szt. przepustów pod zjazdami z drogi

powiatowej i 4 studni włączeniowych,
realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwesĘcjiw zakresie dróg publicznych, zlokalizowanych w:

1. obrębie Biały Bór, gm. Grudziądz, dz. nr 67/3,3053, 3054/t2,74lL,78/4,76, 88l!,77,97lt,
L55/Lg, I55l8, I55l2, t54l2, I5Ilz, 152/2, L5L/3,2o8l2, 2L6/2, żI5/2, 42u8, 4z].l1:o, 42Ll9,
a2:!1], 2o7 l 4, 294 l 4, 4?4l 4,

2. obrębie Wałdowo Szlacheckie, gm. Grudziądz, dz. nr: 83/tI, I4Ol3, L4Ol2,
3. obrębie Ruda, gm. Grudziądz, dz. nr: I4lL, LOg/2.

Wnioskodawca: Powiat G rudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Data złożenia wniosku: 6 grudnia 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. rO 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-tO0 Toruń, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni

od daty umieszczenia niniejszego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

po podaniu do publicznei wiadomości ninieiszego pisma pro,sze o zwrotna informacie do państwowego

Gospodarstwa wodnego wodv poIskie zarzad zlewni w Toruniu o mieiscu i terminie wrnrieszenia obwieszczenia

{data wvwieszenia i zdiecial oraz date umieszczenia ną stronie podmiotowei Biuletvnu lnformacii Publicznei.
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Toruniu

ul. Popiełuszki 3,87- 100 Toruń
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Otrzvmuia(ZPO):
1. Gmina Grudziądz, ul Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń Urzędu lub ogtoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot

/^. postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej;
(}i Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. MałomĘńska 1, 86-300 Grudziądz - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie

informacji na tablicy ogtoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze
względu,na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej;

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

- celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej;
4. aa WK.
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