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Obwieszczenie

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (tekstjednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
informuje

o wszczęciu, na wniosek Gminy Lubicz postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przepustów projektowanej drogi gminnej P-1, P-2,
P-3, P-4, rowów drogowych 1P i 2L oraz rowów drogowych 1L i 2P wraz z przepustami pod zjazdami
w ramach inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.
Sieradzkiej w Toruniu".

Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Gdańsku ul. Lastadia 2, Ill piętro, pokój 308 oraz
złożyć ewentualne wnioski i uwagi na adres siedziby organu ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-
804 Gdańsk, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju spowodowanym zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 w celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawi! Proszę o wcześniejszy kontakt z osob_ą
prowadzącą sprawę pod nr tel. 58 326 19 39 powołując się na znak sprawy: GD.RUZ.4210.246.2020.AP.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kpa strony mogą zająć
stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym)
przesłanego za pośrednictwem ePUAP (z podaniem znaku sprawy) na adres siedziby.

Ponadto zgodnie z art. 41 Kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku
postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym toczy się
postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek doręczenia.

Z up. Dyrektora
Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora

/podpis kwalifikowany/

Obwieszczenie wywieszono w dniu ................................ .., zdjęto w dniu ................................. ..

Wmieszono:

_ PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 - 804 Gdańsk -tablica ogłoszeń, BIP;
_ Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny -tablica ogłoszeń, BIP (ePUAP];
. Urząd Miasta Torunia, Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 8?-100 Toruń -tablica ogłoszeń, BIP (ePUAP);

Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń -tablica ogłoszeń, BIP (ePUAP),¿|=-wrui-›
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