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Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  

Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie 

GD.ZUZ.5.4210.138.2020.MK 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 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 zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania 

pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu                                               

w rurociągu osłonowym tj. przejście siecią elektroenergetyczną SN-15kV metodą przewiertu 

sterowanego, pod dnem rzeki Drwęca, na działkach o nr ewidencyjnym 114/2 obręb Kujawa, 

gmina Golub-Dobrzyń, nr 253 i 90 obręb Rodzone, gmina Radomin na prowadzenie przez wody 

inne niż śródlądowe drogi wodne linii energetycznych – demontaż elektroenergetycznej linii 

napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV nad rzeką Drwęcą, na działkach o nr ewidencyjnym 

273/2, 274/2 i 114/2 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, nr 253 obręb Rodzone, gmina 

Radomin oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, tj. linii elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnym 395/4 obręb 

Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, nr 90 obręb Rodzone, gmina Radomin. 

 

Wnioskodawca:  ENERGA-OPERATOR S.A. 

                              ul. Marynarki Polskiej 130 

                              80-557 Gdańsk 

Data złożenia wniosku:  9 marca 2020 r. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks 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 8.00-16.00 oraz wnieść 

stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszego 

ogłoszenia.  

 

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

 

 

                                                                                                        DYREKTOR 

 

                                                                                                    Władysław Kołybski 

 
 

 

Otrzymują (ZPO): 

1. Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin /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 

oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
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2. Gmina Wiejska Golub-Dobrzyń, Plac tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /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 oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,  

3. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń /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 oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej, 

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń– celem 

wywieszenia na tablicy ogłoszeń, 

5. aa MK. 

 

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 

obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

 

 

 


