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GD.ZUZ.5.4210.263.2022.MRC 

INFORMACJA 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233  

ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

informuje o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. upustu ze zbiornika ujęcia wód 

powierzchniowych na rzece Struga Toruńska w formie przepustu wałowego z zasuwą płaską w km 2+200 

jej biegu (kilometraż wg MPHP 10000) zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 2004/17 obręb 0059 

Toruń, gmina Toruń, powiat m. Toruń i 640/3 obręb 0012 Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński, 

województwo kujawsko-pomorskie oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do wód rzeki Strugi 

Toruńskiej wód pobranych i niewykorzystanych ze zbiornika ujęcia wód powierzchniowych na rzece 

Struga Toruńska projektowanym przepustem wałowym, w oparciu o przedłożone dokumenty. 

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzejewice, Zawały 

101, 87-123 Dobrzejewice reprezentowane przez Pełnomocnika Pana Łukasza Cieszyńskiego. 

Data złożenia wniosku: 28.07.2022 r. zweryfikowany pismem z dnia 23.08.2022 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), przed wydaniem decyzji, Strony 
postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń,  
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, 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 14 dni od daty 
umieszczenia niniejszej informacji. Zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie tutejszego organu 
możliwe jest jedynie po wcześniejszym obligatoryjnym ustaleniu terminu - konkretnej daty i godziny,  
z osobą prowadzącą sprawę. Dane kontaktowe - email:  maria.rutka-celmer@wody.gov.pl lub nr tel.: 
56 649 82 57.  

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.  
 
 

Z up. Dyrektora 
Z-ca Dyrektora 

Aneta Markowska 
Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 2, 87-162 Lubicz Dolny – 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 
/ePUAP/; 
2. Urząd Miasta Torunia, ul. Wały Gen. W. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń – 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 /ePUAP/; 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń; 
4. aa MRC. 
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/ogłoszenia (data wywieszenia i zdjęcia) 
niniejszej informacji. 


