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Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie  
 

GD.ZUZ.5.4210.61.2021.JL/MT 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo  
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu  
3 listopada 2021 r. wydałem Zakładowi Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o., ul. Toruńska 56,  
87-162 Lubicz decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.61.2021.JL/MT pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie 
przez wody powierzchniowe płynące rurociągu w rurze osłonowej – przejście projektowaną siecią 
wodociągową PEHD 315 mm w rurze osłonowej PEHD 450 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod 
dnem rzeki Drwęcy w km 12+415 jej biegu (12+404 wg. MPHP 10) na działkach o numerach ewid.: 413/5, 
413/4, 58/9 i 58/10 obręb ewid. nr 0012 Lubicz Dolny, gm. Lubicz, pow. toruński; wykonanie urządzeń 

wodnych – projektowanych igłofiltrów o  50 mm służących do tymczasowego obniżenia zwierciadła wód 
gruntowych na okres wykonania wykopów budowlanych, w których ułożona będzie projektowana sieć 
wodociągowa wraz z uzbrojeniem (studzienkami rewizyjnymi  ozn. S1 i S2). Sieć jednorzędowa igłofiltrów 
przebiegać będzie na odcinku o łącznej długości ok. 57,0 m, przez działki o numerach ewid: 58/8 i 58/4 
(obręb ewid. nr 0012 Lubicz Dolny) i 13/6, 13/9 i 13/10 (obręb ewid. nr 0011 Lubicz Górny), gm. Lubicz, 
pow. toruński; lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów 
budowlanych – budowę sieci wodociągowej PEHD 315 mm o łącznej długości ok. 29,7 m, na terenie obszaru 
szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerach ewid.: 58/10 i 413/4  (obręb ewid.  
nr 0012 Lubicz Dolny) i 12 (obręb ewid. nr 0011 Lubicz Górny), gm. Lubicz, pow. toruński i usługę wodną – 
odwadnianie wykopów budowlanych na czas budowy sieci wodociągowej PEHD 315 mm  
wraz z uzbrojeniem w postaci 2 studzienek rewizyjnych (ozn. S1 i S2), które swym zasięgiem obejmować 
będzie działki o numerach ewid.: 58/8 i 58/4 (obręb ewid. nr 0012 Lubicz Dolny) i 13/6, 13/9 i 13/10  
(obręb ewid. nr 0011 Lubicz Górny) wraz z ich odprowadzeniem poprzez osadnik piasku za pomocą dwóch 
wylotów do wód rzeki Drwęcy w km 12+415 jej biegu (12+404 wg. MPHP 10), na działce ewid. nr 413/5 
obręb ewid. nr 0012 Lubicz Dolny, gm. Lubicz, pow. toruński. 

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 piątku 
od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym – 
maria.tosiek@gdansk.rzgw.gov.pl ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę. 

Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji  
celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym – /56/ 306 71 28 lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą 
prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
Strony mogą zająć stanowisko 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 
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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 obwieszczenia 
(data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.  
 

Otrzymują (ZPO): 
1. Urząd Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz /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. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń /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, 

4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne; 

5. a/a MT. 


