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OBWIESZCZENIE 

Toruń, dnia 5 marca 2021 r. 

IJBZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

wpłynęło 
dnia 2021 -03- 1 0 

' podpis 

Skierowano d o , 

Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20Jjpeą- 203/7 r. Prawo wodnej 
Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w TorunWPańistwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na 
żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 
wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr IIB ujmującej wody podziemne z utwórów 
czwartorzędowych na działce nr 37/2 obręb 0005 Golub-Dobrzyń, gm. Golub-Dobrzyń oraz usłuj 
wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia „Białkowo" (ze studni zastępczej IB oraz czynnych studni 
IB, II, IIA) celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i gminy Golub-Dobrzyń wraz z wygaszeniem 
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 
11 lipca 2016 r., znak: ROŚ.6341.11.2016.PSt w części dotyczącej poboru wody podziemnej z 5 studni. 

Wnioskodawca: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Mostowa 8B, 
87-400 Golub-Dobrzyń 

Data złożenia wniosku: 23 grudnia 2020 r. 

Jednocześnie informuję, że przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(Dział Zgód Wodnoprawnych) ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00 po uprzednim mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę (e-mail: 
ewa.futerska@gdansk.rzgw.gov.pl) oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni 
od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 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 (data wywieszenia i zdjęcia) niniejszej 
informacji. 

Otrzymują (ZPO): 
1. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń/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 oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej; 

2. Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń/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 oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; 

3. 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; 

4. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.); 

5. a/a EF. 
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