Gdańsk, dnia 26 sierpnia 2022 r.
GD.RUZ.4210.257.9.2021.AG

Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – dalej Kpa w zw. z 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
informuje
o wydaniu w dniu 26.08.2022 r. decyzji znak: GD.RUZ.4210.257.8.2021.AG, w której:
1) wygaszono w całości decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2005 r. znak WSiR-IIIDL/6811/4/05, udzielającą Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego „Las Gdański”,
2) udzielono spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (plejstoceńskich)
i dolnokredowych, z ujęcia komunalnego „Las Gdański” w Bydgoszczy, w celu zaopatrzenia ludności
w wodę (do spożycia przez ludzi i do ogólnych celów bytowo-gospodarczych), za pomocą 21 studni,
w ilości : Qmaxs = 0,5069 m3/s, Qśrd = 38 000,0 m3/dobę, Qdopr = 13 870 000,0 m3/rok.
W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt z osobą prowadzącą sprawę
pod nr tel. (58) 326 18 52 lub (58) 326 19 37, powołując się na znak sprawy GD.RUZ.4210.257.2021.AG.
Od przedmiotowej decyzji stronom służy odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich w Gdańsku, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strona może złożyć wniosek do Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku o udostępnienie odpisu wydanej
decyzji (art. 49b § 1 Kpa). Ta czynność nie wstrzymuje biegu terminu do złożenia odwołania.
Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Paweł
Winiarski
Date / Data:
2022-08-25 15:43

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ………………………… , zdjęto w dniu …………………………..

Wywieszono:
1. PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Lastadia 2, 80-880 Gdańsk – tablica ogłoszeń; wodypolskie.bip.gov.pl),
2. Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz – tablica ogłoszeń; BIP (ePUAP).
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