
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Toruniu 
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń 
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|  
e-mail: zz-torun @wody.gov.pl www.wody.gov.pl 

 

  Toruń, dnia 7 lutego 2022 r. 
 

 
 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie  
 

GD.ZUZ.5.4210.481.2021.MRC 

INFORMACJA 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 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 budowę urządzeń wodnych, tj. trzech rowów infiltracyjno-odparowujących wraz z 
siedmioma przepustami i dwoma wylotami zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 149/2 i 160/2 obręb 
0009 Wybcz, gmina Łubianka oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych ujętych w otwarty system kanalizacji deszczowej do rowów infiltracyjno-odparowujących 
zlokalizowanych na działce nr 160/2 obręb 0009 Wybcz projektowanymi dwoma wylotami 
zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 160/2, obręb 0009 Wybcz z terenu zlewni obejmującej 
następujące działki o nr ewid. 148/2, 149/2, 149/8, 150, 151, 152, 153, 154/2, 154/3, 154/9, 155/2, 
155/10, 155/11, 155/12, 155/19, 157/4, 158, 160/1, 160/2, 179/2 obręb 0009 Wybcz, gmina Łubianka 
oraz działka o nr ewid. 8 obręb 0017 Nawra, gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-
pomorskie w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa DW nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-
rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka”, w oparciu o przedłożone dokumenty. 
Wnioskodawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 

reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Tomasza Sulerzyckiego.  
Data złożenia wniosku: 01.12.2021 r. zweryfikowany pismem z dnia 14.01.2022 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 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 Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń,  
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 7 dni od daty 
umieszczenia niniejszej informacji. Zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie tutejszego organu 
możliwe jest jedynie po wcześniejszym obligatoryjnym ustaleniu terminu - konkretnej daty i godziny,  
z osobą prowadzącą sprawę. Dane kontaktowe - email:  maria.rutka-celmer@gdansk.rzgw.gov.pl  
lub nr tel.: 56 649 82 57.  

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od publicznego ogłoszenia.  

          DYREKTOR 
             
                 Władysław Kołybski  
                   /podpis kwalifikowany/ 

 
Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka – 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 /ePUAP/; 
2. Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża – 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 
/ePUAP/; 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; 
4. aa MRC. 
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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. 


