Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie	Toruń dnia 10 sierpnia 2020 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu	, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie 
GD.ZUZ.5.423.7.2020.JL	
OBWIESZCZENIE
/celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej/
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację
o wydaniu w dniu 10.08.2020 r. postanowienia z dnia 10.08.2020 r., znak: GD.ZUZ.5.423.7.2020.JL
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 20.05.2017 r.
znak: OS.6341.44.2017.KK udzielającej Gminie Chełmża, ul. Wodna 87-140 Chełmża, pozwoleń 
wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - budowę przepustu na rzece Fryba w km 1+153, przebudowę rowu na rurociąg PEHD pod ścieżką rowerową i zjazdami w ciągu rowu przydrożnego
i przebudowę przydrożnego rowu trawiastego, w następującym zakresie:
I.  Pkt III.4 orzeczenia - strona nr 2, trzynasty akapit:

1.	Jest:
„• zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.”
2.	Winno być:
„• inwestor, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne." 
Pozostałą treść ww. decyzji pozostawiając bez zmian.
Zainteresowane Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w siedzibie Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Popiełuszki 3, 87 - 100 Toruń, Dział Zgód Wodnoprawnych /ZUZ/, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym umówieniu z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie. Na wniosek Strony istnieje możliwość wydania jednego egzemplarza przedmiotowego postanowienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski


Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o miejscu i terminie wywieszenia oraz umieszczenia obwieszczenia - data wywieszenia i data zdjęcia oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. verte
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