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GD.ZUZ.5.423.7.2020.JL 

Postanowienie 
Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku 

Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chełmża, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 

dotyczącej terminu wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Starosty Toruńskiego 

z dnia 20.05.2017 r., znak: OS.6341.44.2017 

p o s t a n a w i a m 

sprostować na żądanie Strony oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji Starosty Toruńskiego  

z dnia 20.05.2017 r. znak: OS.6341.44.2017.KK udzielającej Gminie Chełmża, ul. Wodna 2,  

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.” 
 

II. Pozostałą treść decyzji pozostawia się bez zmian. 
 

Uzasadnienie 

W dniu 05.08.2020 r. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chełmża, wystąpiła do Dyrektora 

Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem  

z dnia 05.08.2020 r., znak: PIR.7021.124.2020, w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  

dotyczącej terminu wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, 

określonego w decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 20.05.2017 r., znak: OS.6341.44.2017, udzielającej 

Gminie 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, realizowanych w ramach 

„Projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej 

nr 551 Kończewice - Warszewice”. 

W związku z wejściem w życie dnia 01.01.2018 r. ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) starostowie i prezydenci miast utracili kompetencje związane  
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z pozwoleniami wodnoprawnymi. W myśl art. 397 ust. 3 pkt 2 lit a ww. ustawy organem właściwym  

w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odpowiadającym ich dawniejszemu 

zakresowi są dyrektorzy zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Decyzja Starosty Toruńskiego z dnia 30.05.2017 r., znak: OS.6341.44.2017, udzielająca Gminie 

Chełmża pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, w tym na 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, była wydana w oparciu  

o ówcześnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1121). Przedsięwzięcie, którego dotyczy jest inwestycją realizowaną w zakresie dróg publicznych,  

tj. jest to inwestycja drogowa, związana z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C 

i wojewódzkiej nr 551-Kończewice-Warszewice. 

W treści decyzji omyłkowo wskazano w pkt. III.4  orzeczenia, że przedmiotowe pozwolenia 

wodnoprawne wygasają, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie  

3 lat, od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. 

Zgodnie z art. 135 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), 

wprowadzonym art. 2 ustawy z dnia 05.08.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1590) pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych udzielone  

w związku inwestycjami drogowymi wygasają jeżeli inwestor, w ramach realizacji przedsięwzięcia  

w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania przedmiotowych urządzeń wodnych  

w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenia wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stały się 

ostateczne. W dniu wydania decyzji zastosowanie miał wyżej cytowany przepis art. 135 pkt 4 ustawy  

z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.). Wobec czego, wniesione podanie 

należy uznać za zasadne i w trybie art. 113 § 1 i 3 Kpa sprostować zaistniały błąd w drodze niniejszego 

postanowienia. 
 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy Stronom prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

 DYREKTOR 
 

        Władysław Kołybski 
               /podpis kwalifikowany/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chełmża /ePUAP/; 
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenia - zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), z uwagi na to, że ich liczba przekracza 10; 
3. a/a JL x2. 
 

Do wiadomości - Starosta Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87- 100 Toruń /ePUAP/. 


