Gdańsk, 26.05.2021 r.

GD.ZUZ.3.4210.283.2021.BS

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację:
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pruszcz Gdański (ul. Zakątek 1,
83-000 Juszkowo) reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Blatkiewicza, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu szczegółowego R-M-2, zlokalizowanego
w miejscowości Radunica, Gmina Pruszcz Gdański poprzez zarurowanie odcinka rowu o długości 150 mb,
zlokalizowanego na dz. nr 11/2 i 12, obr. Radunica, Gmina Pruszcz Gdański.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, realizując obowiązek zapewnienia
stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, istnieje możliwość wglądu do akt sprawy
w związku z powyższym wyznacza się 7-dniowy termin na ewentualne wypowiedzenie
się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020r. 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 wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą
prowadzącą sprawę.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dyrektor
Dorota Topp – Chudnicka

/podpis kwalifikowany/

Obwieszczenie umieszcza się na:
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
2. Na stronie internetowej BiP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
3. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BiP Gminy Pruszcz Gdański
4. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BiP Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
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