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Lvorlv Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu

Pa ństwowego Gospoda rstwa Wod nego

Wody Polskie

GD .ZUZ.s.4210.3 6 1. 2020, M M

obwieszczenie

Na podstawie art.400 ust. 7 oraz art.401 ust. 3 i4 ustawy z dnia 20 lipca ŻO11 r- Prawo wodne

(Dz. U. z 2o2o r. poz,31o z pożn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje

do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego

w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Llpnowskiego z dnia 02 listopada 2OlO r., znak: OŚR.62Ż3-54/IO,

wydania pozwolenia wodnopralvnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2

ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na dz, nr ewid.7O2l1,

obręb 0002 Lipno, gm. Lipno, por,,v. Iipnowski, woj, kujawsko-pomorskie, oraz usługę wodną - pobór wód

podziemnych z ujęcia składającego się z trzech studni - nr 1, nr 2i nr 4, zlokalizowanego na dz. nr ewid.

303613 i702/1, obręb 0002 Lipno, gm. Lipno, pow, lipnowski, woj, kujawsko-pomorskie,

Wnioskodawca:Greenyard Frozen PoIand Sp. z o.o,, ul Wojska Polskiego 12,87-600 LiPno.

Data złożenia wniosku:04 września ż020 r.

Stosorvnie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2ożO r" poz.756zpoŹn. zm,) informuję, że organ zgromadził wystarczające

dowody do wydania orzeczenia w sprawie.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art, 10 § 1Kodeksu postępowania administracyjnego, Przed

wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym

Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń,

w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 po wczeŚniejszym

e-mailowym ustaleniu możliwości przeglądania akt, oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaŚnienia iwnioski

w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacli.

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

DYREKToR

Władysław Kołybski

Otrzvmuia(ZPO):
].. Gmina Miasta Lipna, Plac Dekerta B, 87-600 Lipno/ePUAP/ - z proŚbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwycza.lowo przyjęty sposób w mie,jscowoŚci właŚciwej ze względu na przedmiot

postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej;

2, Starostwo powiatowe w Lipnie, ul. Jana Sierakowskiego 10,87-600 Lipno /ePUAP/- z proŚbą o niezwłoczne wywieszenie

informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Iub ogłoszenie w inny zwycza,|owo przyjęty sposób oraz na stronie podmiotowej

Biuletynu lnformacji Publicznej;
3. państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul, PopiełuSzki 3,87-100 Toruń - Celem

wywieszenia na tablicv ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej;

4, pozostałeStronypostępowaniapoprzezobwieszczenie-zgodniezart.40!ust.3i4 ustawyzdnia20 liPcaZOL] r.PraWo

wodne (Dz. U. z ż020 r,, 31"0 z poźn. zm,|;

5" aa,MM;
Po podaniu do pub|icznei Wiadomości ninieiszeEo pisma prosze o zwrotna informacie do Państv/owego

Gospodarstwa wodnego wodv polskie zarząd zlewni w Toruniu o mieiscu i terminie wvwieszenia obwieszczenia

(data wvwieszenia i zdiecia) oraz date umieszczenia na stronie podmiotowei Biuletvnu lnformacii publicznei,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Worly Polskie

Zarząd Zlewnl w Toruniu

ul. Popiełuszkr 3, B7, 100 Tortlti

tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 55 657 18 44 
|

e-mail : zz-torull @wody.gov.pl tvww.wody.gov. pl
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