Gdańsk, 6 lipca 2021 r.
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OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie:
- art. 36 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
- art. 401 ust. 1, 7 i 8 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, że:
I.

II.

Dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy prowadzonej na wniosek Gminy Pruszcz
Gdański (ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo) działającej za pośrednictwem pełnomocnika Jana
Blatkiewicza (Eko Środowisko i Architektura) z dnia 15.04.2021 r. 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, nie jest możliwe.
Przewiduje się, że wydanie rozstrzygnięcia kończącego ww. postępowanie nastąpi w terminie
do dnia 20.08.2021 r.

Uzasadnienie
Tutejszy organ przedłuża postępowanie w związku z koniecznością wnikliwego zapoznania
się z obszernym materiałem dowodowym oraz nowymi materiałami w sprawie, które mogą mieć wpływ
na ostateczny kształt decyzji kończącej postępowanie administracyjne. W związku z powyższym
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku przewiduje, że wydanie rozstrzygnięcia kończącego
ww. postępowanie nastąpi w terminie do dnia 20.08.2021 r.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie
Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
Dyrektor
Dorota Topp – Chudnicka
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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 (ul. Zakątek 1, 83-000
Juszkowo)
4. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BiP Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
(ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański)
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