Toruń, dnia 26 lipca 2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.177.2022.SK
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej K.p.a.) w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm., zwana dalej Prawo wodne) podaję
do publicznej wiadomości, że tutejszy organ w dniu 26 lipca 2022 r. wydał decyzję znak:
GD.ZUZ.5.4210.177.2022.SK o wygaszeniu obecnie obowiązującej decyzji udzielającej pozwoleń
wodnoprawnych z dnia 30 listopada 2021 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.271.2021.WK oraz udzieleniu pozwoleń
wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – budowa i likwidacja na urządzeniach wodnych (rowy)
wylotów służących do odprowadzania wód z odwadniania wykopów budowlanych do urządzeń wodnych
(rowy); budowa i likwidacja na ciekach wylotów służących do wprowadzania wód z odwadniania wykopów
budowlanych do wód; wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych (igłofiltrów) odwadniających wykopy
budowlane; szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wody do wód oraz urządzeń wodnych i dalej do
ziemi pochodzącej z wykopów budowlanych pod budowę gazociągu; usługę wodną – trwałe odwodnienie
wykopów budowlanych pod budowę gazociągu na działkach o numerach ewidencyjnych: 140, 17252, 17254,
17249/13, 141/2, 107/3, 17251, 17253, 142, 127, 126, 15, 12087/1 obręb 0005 Wypaleniska, gmina Solec
Kujawski, powiat bydgoski, 79, 78/2, 17232/8, 17232/9, 165/4, 232/9, 52, 172, 48, 53/10, 170, 53/11, 53/9,
53/8, 44/5, 173, 42, 43, 174, 39/7, 44/4, 39/6, 39/3, 40, 38, 37, 175, 212, 160/1, 17251/9, 6/4, 11/7, 122/5,
17251/10, 122/9, 128/2, 200/2, 157/2, 127/2 obręb 0002 Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat
Bydgoski, 254, 249/3, 249/7, 247/3, 242/2, 247/1, 246/5 obręb 0003 Otorowo, gmina Solec Kujawski, powiat
bydgoski, 13, 16, 12, 8, 14, 17/2 obręb 0468 m. Bydgoszcz, 8/31, 9 obręb 268 m. Bydgoszcz
oraz 1/198 obręb 136 m. Bydgoszcz, dla potrzeb realizacji inwestycji „Przyłączenie do sieci gazowej PGE GiEK
S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni S.A. Etap I”
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji w Zarządzie Zlewni
w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń,
po uprzednim e-mailowym (sandra.kuradczyk@wody.gov.pl oraz zz-torun@wody.gov.pl powołując
się na znak sprawy: GD.ZUZ.5.4210.177.2022.SK) uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę
w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść
stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego obwieszczenia.
Pisma kierowane do organów administracji publicznej (z podaniem znaku sprawy) mogą
być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania
ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy 14 § 1a i 1b K.p.a.
W myśl art. 35 § 3 i 5 K.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), okresów zawieszenia
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo przyczyn niezależnych od organu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. DYREKTORA
Z-CA DYREKTORA
Aneta Markowska
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40
e-mail: zz-torun @wody.gov.pl
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Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia
i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
.Otrzymują:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz /ePUAP/
– 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 Informacji Publicznej;
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski /ePUAP/ – 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 Informacji Publicznej;
Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz /ePUAP/ – 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 Informacji 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 Informacji Publicznej;
Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 K.p.a. w związku z art. 401 ust. 3 Prawa
wodnego;
aa SK.
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