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obwieszczenie
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2OL7 r. Prawo wodne
(Dz. U. z2O!8r.poz.2268z późn.zm.) Dyrektor7arząduZlewniwToruniu PaństwowegoGospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu,
na żądanie Strony, postępowania administracyinego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obiektu znajdującego się na działce nr 4612
obręb Biały Bór 001 do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego oraz częściowe wygaszenie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia żOL7 r.,
znak: 05.63 4L.50.2OI7 .

wnioskodawca: Jeronimo Martins Polska S.A.
ul. Dolna 3
00-773 War zawa

8 października 2018 r.Data złożenia wniosku:

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 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-LOO Toruń, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w 3odzinach od 8.0O do 16;O0 oraz wnieść stosowne twagi, wyiaśnienia i wnioski w terminie
14 dni od daty umieszczenia niniejszego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
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po podaniu do publicznei wiadomości ninieiszego pisma prosze o zwrotna informacie do państwowego

Gospodarstwa wodnego wodv polskie zarzad zlewni w Toruniu o mieiscu i terminie wnvieszenia obwieszczenia
(data wrnrieszenia i zdiecia) oraz date umieszczenia na stronie podmiotowei Biulewnu lnformacii publicznei.

Otrzvmuia (ZPO):

1. Gmina Grudziądz, ul Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot
postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej;

2. Starostwo Powiatowe w Grudziadzu, ul. Malomłvńska 1, 86-300 Grudziądz - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji
na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogloszenie 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 Zanąd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

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

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul, Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +4B 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|
e-mail : zz-tarun @wody.gov. p|
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