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Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie  
GD.ZUZ.5.4210.172.2021.PS/WK 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej K.p.a.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm., zwana dalej Prawo wodne) podaję 
do publicznej wiadomości, że w dniu 04.02.2022 r. wydałem Gminie Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 
87-126 Obrowo decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.172.2021.PS/WK udzielającą pozwolenia wodnoprawnego 
na usługę wodną – pobór wody podziemnej z otworów studziennych ujmujących wodę górnej kredy, 
tj. studni nr 2 (dz. nr 325/1 obręb Głogowo, gmina Obrowo), studni nr 3 (dz. nr 191/2 obręb Dobrzejewice, 
gmina Obrowo), studni nr 4 (dz. nr 195/1 obręb Dobrzejewice, gmina Obrowo) oraz studni nr 5 
(dz. nr 2071/24 obręb Obory, gmina Obrowo). 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji w Zarządzie Zlewni 
w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, 
po uprzednim e-mailowym (wojciech.kuczmowski@wody.gov.pl oraz zz-torun@wody.gov.pl powołując 
się na znak sprawy: GD.ZUZ.5.4210.172.2021.PS/WK) uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę 
w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść 
stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania 
niniejszego obwieszczenia. 

Pisma kierowane do organów administracji publicznej (z podaniem znaku sprawy) mogą być 
sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich 
podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy 14 § 1a i 1b K.p.a. 

W myśl art. 35 § 3 i 5 K.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania 
z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy 
z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), okresów zawieszenia 
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
przyczyn niezależnych od organu. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia 
(data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

DYREKTOR 
 

Władysław Kołybski 


