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Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 
 

GD.ZUZ.5.4210.234.2021.JL 

INFORMACJA 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
/celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń/ 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624  
ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
informuje o wszczęciu na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego rowu melioracyjnego 
oznaczonego w ewidencji jako „R-C2”, polegającą na przebudowie istniejącego przepustu drogowego 
położonego pod drogą powiatową nr 2026 C stanowiącą działkę nr 56 obręb 0011 Grzywna gm. Chełmża,  
w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w m. Grzywna do stacji PKP w ramach rozbudowy drogi 
powiatowej nr 2026 C”; 

 

Wnioskodawca:  Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chełmża,. 
 

Data złożenia wniosku: 27.05.2021 r. 
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), przed wydaniem decyzji, Strony postępowania 
administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Popiełuszki 3, 87 - 100 Toruń, w godzinach pracy 
urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, Dział Zgód Wodnoprawnych /ZUZ/, pokój nr 8 
oraz wnieść uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni, liczonym od daty umieszczenia niniejszej 
informacji. W związku z panującą na terenie całego kraju epidemią spowodowaną SARS COVID-19 
zapoznanie się z aktami w siedzibie tutejszego organu jest możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu 
terminu wizyty - konkretnej daty i godziny spotkania, z osobą prowadzącą sprawę. Dane kontaktowe - 
email: jakub.lewandowski@gdansk.rzgw.gov.pl lub nr tel. 56 306 71 36.  

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  
 

DYREKTOR  
 

       Władysław Kołybski  
          /podpis kwalifikowany/ 

 
 
 
 
 
UWAGA: Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tutejszy organ prosi o przesłanie informacji 
zwrotnej do siedziby Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o miejscu  
i terminie jej wywieszenia - uwzględniającą datę wywieszenia i datę zdjęcia z tablicy niniejszej informacji. 
 
Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chełmża /ePUAP lub ZPO*/- z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 

Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot niniejszego postępowania; 
2. Zarząd Zlewni w Toruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w/m - celem wywieszenia na tablicy i umieszczenia na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 
3. a/a JL.                       *niepotrzebne skreślić. 


