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GD.ZUZ.3.4210.319.2020.AN

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie: art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej K.p.a.) w zw. z art. 401 ust.1 i 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku,
zawiadamia strony poprzez obwieszczenie
o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego w postaci
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem wolnostojącym i zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. nr 76/10 i 76/18, obręb 0018 Wiślinka, gmina Pruszcz
Gdański. Wobec powyższego wyznacza się 7 dniowy termin na ewentualne wypowiedzenie się co do
zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego
obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona
może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem
zapoznania się, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą
prowadzącą sprawę.
Dyrektor
Dorota Topp – Chudnicka

/podpis kwalifikowany/

Obwieszczenie wywieszono:
Obwieszczenia zdjęto:
Obwieszczenie umieszcza się:
1. Na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim,
2. Na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (ePUAP),
4. Na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (ePUAP).
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