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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz
art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.

735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne na wniosek złożony do Pa ństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu
Zlewni w Tczewie przez Wójta Gminy Kwidzyn — zarządcę drogi gminnej w m. Rakowiec, reprezentującego
Gminę Kwidzyn w związku z realizacją inwestycji — przebudową drogi gminnej, prowadzoną w oparciu
o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzeń wodnych: budowę zbiorników wód deszczowych oznaczonych symbolami ZBW1,
ZBW2, budowę wylotu kanalizacji deszczowej oznaczonego symbolem WL2 do projektowanego zbiornika
wód deszczowych ZBW1 oraz wylotu oznaczonego symbolem WL1 do projektowanego rowu przydrożnego
RP1, budowę rowów przydrożnych oznaczonych symbolami RP1 — RP8, budowę zespołów studni chłonnych
oznaczonych symbolami Sch1 — Sch13 oraz na usługę wodną: odprowadzanie wód opadowych
i rortopowych do zbiornika wodnego ZBW1, ZBW2, do projektowanych i istniejących rowów przydrożnych
oraz do studni chłonnych z dróg gminnych klasy D w m. Rakowiec, gm. Kwidzyn.
Zasięg oddziaływania obejmuje działki nr 626/8, 207/9, 207/7, 626/25, 629/21, 629/43, 626/1, 626/10,
626/8, 629/2, 208/4, 207/13, 207/20, 205/10, 205/14, 206/3, obręb Rakowiec, gm. Kwidzyn, powiat
kwidzyriski.
Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego., strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania
notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Pa ństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie
(ul. Wodna 14, 83 —110 Tczew, tel. 58 530-41-33) w obecności pracownika w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 15'.
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem
Minister Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogł oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433), a następnie stanu epidemii do odwołania rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogł oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 491 ze zm.), informuję o przyjętych obostrzeniach związanych z dostępem do akt sprawy. Zapoznanie się
z aktami sprawy w siedzibie PON WP Zarządu Zlewni w Tczewie możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu terminu
z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne w sprawie.
Sprawę prowadzi: Anna Burclaw, e-mail: anna.burclaw@wody.gov.pl, tel. 0 (58) 530 41 33.
Na podstawie art. 12 § 1 oraz art. 14 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zająć stanowisko
na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, przesłanego na adres e-mail: anna.burclaw@wody.gov.pl lub
poprzez eF'UAPjpgwwp-gdizztczew,
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
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