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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180 z późn.
zm ) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. na wniosek Pana Jacka Wilke,
Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo — Kanalizacyjnego Kwidzyn Spółka z o.o., ul. Sportowa 29, 82 —
500 Kwidzyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych służących do poboru wody ze studni nr 2 na ujęciu
wód podziemnych w miejscowości Szalwinek, gmina Kwidzyn.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 73 Kpa strony mają prawo wglądu w akta sprawy,
sporządzania notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Zarządu Zlewni w Tczewie (ul. Wodna 14, 83 —110
Tczew, tel. 58 530-41-20) w obecności pracownika w godzinach pracy urzędu tj. od 7.00 do 15.00).
Sprawę prowadzi Magdalena Więcko.
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
W przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy
w wyznaczonym terminie przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją,
wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
Pouczenie
W związku z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) informuje się,
że zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy
na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie
zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej
Wód Polskich, a także w starostwie powiatowym i urzędach gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód,
na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów i w prasie lokalnej.
Ponadto strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).
W przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy w wyznaczonym: terminie
przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku
i materiałów zgromadzonych przez organ.

DYREKTOR
Barbara Jezierska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Tczewie
ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 530 4120 I faks: +48 58 530 4121 I e-mail: zz-tczew@wody.goy.pl

www.wody.gov.pl

