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Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Pa ństwowego Gospoda rstwa Wod nego
Wody Polskie

GD.zuz.s.421. 3 57.2018. M P

Na podstówie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2Ot7 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2OL7 r.

poz. 1566 z poźn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu podaje do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią na działkach o numerze ewidencyjnym ].036, 2250/2,225L/L,2251,/2 obręb 03 w Lipnie oraz

zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki Mień.
Wnioskodawca: lnvest4u Sp. z o.o., ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
Data złożenia wniosku: 7 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych,
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 5 dni od daty
umieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzvmuia(ZPO):
1. Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekeńa 8, 87-600 Lipno.- 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

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń - celem
wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej,

3. a/a MP.

po podaniu do publicznei wiadomości ninieiszego pisma prosze o zwrotną informacie do państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wodv polskie Zarzad Zlewni w Toruniu o mieiscu ! Ęlminie wvwieszenia oełoszenia (data wvwieszenia i zdiecia)
ninieiszei informacii.
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