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Toruń, 8 listopada 2021 r. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 
GD.ZUZ.5.4210.410.2021.SK 

Informacja o wszczęciu postępowania 
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 
ze zm., zwana dalej Prawo wodne) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 

podaje do publicznej wiadomości informację 
o wszczęciu, na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego na jeziorze 
Chełmżyńskim na działce o numerze ewidencyjnym 65 na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 
53/1 obręb 0023 Strużal, gmina Chełmża, powiat toruński. 
Wnioskodawca: Państwo Aleksandra i Paweł Zielińscy 
Data złożenia wniosku: 27.09.2021 r. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwana dalej K.p.a.), w celu zapewnienia Stronom czynnego 
udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, ze Strony mogą zapoznać  
się z aktami sprawy znajdującymi się 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 lub zz-torun@wody.gov.pl powołując się na znak sprawy: 
GD.ZUZ.5.4210.410.2021.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 niniejszej informacji. 
Ponadto, informuję, że organ zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie. 
 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. 

 
 

 
Dyrektor  

 
Władysław Kołybski 

 
 
 
 
 
 
 
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 ogłoszenia 
(data wywieszenia i zdjęcia) niniejszej informacji. 
 
Osoba prowadząca sprawę: Sandra Kuradczyk, nr tel. 56 306 71 19 
Otrzymują (ePUAP): 
1. Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża;/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; 

2. 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; 

3. aa SK. 
 


