Gdańsk, dnia 07.09.2021 r.
GD.RUZ.4210.126.14.2020.EL

Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 624 z późn. zm. – dalej: Pw) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - kpa)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Informuje
o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.126.13.2020.EL z dnia 02.09.2021 r. o sprostowaniu błędów
pisarskich w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak
GD.RUZ.4210.126.9.2020.EL z dnia 16.08.2021 r. w której udzielono na rzecz Energa OZE S.A. pozwolenia
wodnoprawnego na korzystanie z wód na stopniach wodnych Kaskady Raduni.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 Pw, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia
wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 kpa.
Jak wynika z art. 49 § 1 i § 2 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na postanowienie, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu, stronom przysługuje zażalenie do
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, złożone za pośrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 7 dni od daty
jego doręczenia.
Strona może złożyć wniosek do Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku o udostępnienie odpisu
wydanego postanowienia (art. 49b § 1 kpa), złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje biegu terminu do
złożenia zażalenia.
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Obwieszczenie wywieszono w dniu ………………………… , zdjęto w dniu …………………………..
Wywieszono:
1. PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Lastadia 2, 80-880 Gdańsk Gdańsk – tablica ogłoszeń, BIP.
2. Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo – tablica ogłoszeń, BIP.
3. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański – tablica ogłoszeń, BIP
4. Urząd Gminy w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy – tablica ogłoszeń, BIP.
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