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Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 
GD.ZUZ.5.4210.330.2020.WK 

Informacja o wszczęciu postępowania 
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

podaje do publicznej wiadomości informację 
o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem cieku Mień w km 25+998 jego biegu (wg MPHP10) trzech 
przejść elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, ułożonych w rurach osłonowych, metodą 
przewiertu sterowanego na dz. ew. nr 355 obręb 0015 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski 
oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych 
polegające na demontażu nad rzeką Mień w km 26+098 i 26+111 (wg MPHP10) napowietrznej linii 
energetycznej SN 15 kV na dz. ew. nr 355 obręb 0015 Lipno, gmina Lipno, powiat lipnowski. 
Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, 

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń 
Data złożenia wniosku:  10 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. zwana dalej K.p.a.), w celu zapewnienia Stronom czynnego udziału 
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, ze Strony na etapie postępowania mogą 
zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z osobą 
prowadzącą sprawę w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00 (Dział Zgód Wodnoprawnych, pokój 13, tel. 56 306 71 19) oraz wnieść stosowne uwagi, 
wyjaśnienia i wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji. 
Ponadto, informuję że organ zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie. 

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie 
dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail wojciech.kuczmowski@wody.gov.pl 
oraz zz-torun@wody.gov.pl (z podaniem znaku sprawy). 

W myśl art. 35 § 3 i 5 K.p.a. do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania 
mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo przyczyn niezależnych od organu. 

DYREKTOR 
 

Władysław Kołybski 

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. 
Otrzymują(ZPO): 
1. Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno /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; 
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 Informacji Publicznej; 
3. aa WK. 


