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ZAWIAUOMI
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWA

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 19 r. Ko ks pos powania administracy' ego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na
ul. Plac 1000-Iecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, z dnia 9, arca 2022 r, w sprawie wydania pozwoleni
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiekt'
budowlanych, tj. obiektów małej infrastruktury w ramach inwestycji pn. „Strefa relaksu i kreaty ej
zabawy „Piaskowa Przystań" przy rzece Drwęcy”, na działkach o nr ewidencyjnym 177/11 obręb 0004
Golub Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń.

Jednocześnie stosownie do art. 10 5 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję,
że organ zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie.

Przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd ZIewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych,
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, po uprzednim e-mailowym 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 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 3 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego
do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy Strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Gouna-Dobrzynia DYREKTOR

Władysław Kołybski

Sprawę prowadzi: Monika Kie/ik, e-mail: monika.kielik@wody.gov.pl
Otrz mu" ZPO:
1. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-Iecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /ePUAP/;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego

9/19, 80-804 Gdańsk /ePUAP/;
3. a/a MK
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