ą'

państwowe

Toruń, dnia 31 lipca 2019

r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Pa ństwowego Gos podarstwa Wod nego

Wody Polskie
GD.zuz,s.421.42

6,

20t8. M K

obwieszczenie
Na podstawie art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z2078 r. poz.2096 ze zm.)w związku z art.401ust.3 ustawy z dnia 20lipca 2077 r. Prawo wodne
(Dz, U. z 2O78 r. poz, 2268 ze zm,) zawiadamiam, że w dniu 31 lipca 2019 r. wydano decyzję,
znak: GD.ZUZ,5.42L.426.2018,MK dla Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Dolna 3, 00,773 Warszawa,
udzielającą pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obiektu
znajdującego się na działce nr 46/2 obręb Biały Bór 001 do urządzenia wodnego, tj, rowu melioracyjnego

oraz częściowewygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Grudziądzkiego
z dnia 28 grudnia 2077 r., znak: OS.6347,50.20L7,
Strony postępowania mogą zapoznać się z treściąniniejszej decyzji w Państwowym Gospodarstwie

Popiełuszki 3, 87-100
Dzial ągód Wodnoprawnych, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do

Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni

w

Toruniu,

ul.

Toruń,
piątku,

w godzinach od 8.00 do 15.00,

Doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie 14 dni od driia publicznego ogłoszenia.

Z up. DYREKTORA
Z_CA DYREKTORA

Marian wilmanowicz

po poclaniu do publicznei wiadomości ninieiszego pisma prosze o zwrotna informacie do państwowepo

Gospodarstwa wodnego wodv polskie zarzad zlewni w Toruniu o mieiscu iterminie $r\rwieszenia obwieszczenia
(data wvwieszenia i zdiecial oraz date umieszczenia na stronie podmiotowei Biuletvnu lnformacii pubIicznei.
Otrzvmuia (ZPO):

1.
2.

3.
4,

Gmina Grudziądz, ul Wybickiego 38, 86_300 Grudziądz / ePUAP/ - z prośbąo niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjĘty sposób w miejscowości właściwejze względu na przedmiot
postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej;

StarostwopowiatowewGrudziądzu,ul.MałomĘńska1,86-300Grudziądz/ePUAPl-zproŚbąoniezwłocznewywieszenie
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;

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 Publicznei;
aa MK.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul, Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel,: +48 56 657 7840 faks: +48 56 657 78 44|
e-mai|: zz-torun @wody.gov.pl

www,wody.gov.pl

