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OBWIE SZCZE NIE
Działając na podstawie: art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1836), w
zw. z art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadam ia strony poprzez
obwieszczenie
i podaje do publicznej wiadomości informację:
że na wniosek pana Macieja Śledzińskiego (Ramboll Polska Sp. za.o., ul. Bitwy
Warszawskiej 1920r. nr 7,
02-336 Warszawa) działającego z pełnomocnictwa Operatora Gazociągów Przesyło
wych GAZ-SYSTEMS.A.
(ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:
1) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Kanału C p4 Przejazdowo
i odnogi Kanału
C p4 Przejazdowo gazociągu DN500 i światłowodu na dz. nr 10/9 i 13/2 obręb Przejazdo
wo,
2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Kanału C p4 Przejazdowo
i odnogi Kanału
C p4 Przejazdowo tymczasowych obiektów mostowych na dz. nr 10/9 i
13/2 obręb
Przejazdowo,
3) usługę wodną w zakresie odwodnienia wykopów budowalnych pod budowę
gazociągu i
światłowodu obejmującą zasięgiem odziaływania dz. nr 5/13, 5/14,
5/24, 9/11, 10/9, 10/10,
13/2, 14/39, 14/40, 14/41, 14/42,14/45, 14/46, 14/49, 14/50, 14/51, 14/52, 225/1,
225/3,
225/4, 226/8 obręb Przejazdowo,
4) szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód z wykopów budowaln
ych do
wód i rowu R-D-3 na dz. nr 5/13, 9/11, 13/2, 225/4 obręb Przejazdowo,
5) wykonanie urządzenia wodnego - tymczasowego wylotu z odwodnia
nia wykopów
budowalnych na dz. nr 5/13, 9/11, 13/2, 225/4 obręb Przejazdowo.

Informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. stronom przysługu
je przed wydaniem decyzji,
prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeni
e żądań. Stosowne
materiały stanowiące podstawę do wydania decyzji znajdują się w
siedzibie Nadzoru Wodnego w Słupsku
/ul. Fr. Nullo 6, 76-200 Słupsk/. Strony mogą skorzystać z tego uprawnienia w terminie
14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, w godzinach od 7:00 do 15:00. W związku z wprowadzonym
od dnia 20 marca
2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w
związku z zakażeniam i
wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępow
anie przesłania
elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicz
nym lub e-mailowym
uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a.
strony mogą zająć
stanowisko na piśmie lub w formie dokumen tu elektronicznego przesłanego
na adres e-mail: zzgdansk@wody.gov.pl lub Malgorzata.Wojtan@wody.gov.pl
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W świetle zapisów art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w
sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca
stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 49 Kpa w powyższym przypadku, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Z up. Dyrektora
Alina Szpanowska - Karaś
Z-ca Dyrektora
/podpis kwalifikowany/

Obwieszczenie wywieszono:
Obwieszczenia

zdjęto:

Sprawę

prowadzi: Małgorzata Wojtan
Malgorzata.Wojtan@wody.gov.pl

się:
Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
Na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń Powiatu Gdańskiego (ul. 3 Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański)
Na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo)

Obwieszczenie umieszcza
1.
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4.
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