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„ Państwowe Toruń, dnia 3stycznia 2023 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.281.2022.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, tj.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu30 grudnia 2022 r. wydałem Wspólnocie Mieszkaniowej Konopnickiej 7, ul. Marii Konopnickiej 17,87-400 Golub-Dobrzyń decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.281.2022.MT pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie 2 sztuk studni chłonnych połączonych szeregowona terenie działki ewid. nr 139/1 obręb ewid. nr 0007 m. Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń, powiat
golubsko-dobrzyński służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty
system kanalizacji deszczowej z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Golub-Dobrzyń
przy ul. Konopnickiej 17 do ziemi i usługę wodną — odprowadzenie oczyszczonych wód opadowychlub roztopowych pochodzących ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z powierzchni
dachowych budynku wielorodzinnego oraz powierzchni utwardzonych nieruchomości zlokalizowanej
w miejscowości Golub-Dobrzyń przy ul. Konopnickiej 17 na terenie działki ewid. nr 139/1 w obrębieewid. nr 0007 m. Golub-Dobrzyń, miasto Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński poprzezprojektowane urządzenia wodne — dwie studnie chłonne połączone szeregowo (dz. ewid. nr 139/1 obrębewid. nr 0007 m. Golub-Dobrzyń) do ziemi.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji znajdującej się
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód
Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątkuod 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym — /56/ 306 71 28 lub e—mailowym —

maria.tosiek@wody.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.
Na podstawie art. 12 5 1 i art. 14 5 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony mogą zająćstanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym)

przesłanego za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy).
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 0 miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia
(data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Otrzymują (ZPO):

1. Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, pI. Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /ePUAPl — 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,
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2. Starostwo Powiatowe w Golubiu—Dobrzyniu, Pl. Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lePUAP/ — z prośbą o niezwłoczne1wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowościwłaściwej 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,
4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie — w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowaniaadministracyjnego w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne,
5. a/a MT.
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