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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) - Prawo wodne

zawiadamiam

że na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRATOSZEWO", 
w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Jacek Morawski, złożony 
w dniu 07.06.2022 r., rozszerzony i uzupełniony dnia 5.07.2022 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór 
wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce o nr 
ewid. 1155, obręb 0001 Gostynin, gm. Gostynin oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące 
korzystanie z wód do nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym „BRATOSZEWO".

W związku z powyższym, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 §1 ustawy 
kodeks postępowania administracyjnego, aby zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 
21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Akta sprawy dostępne są 
w Zarządzie Zlewni we Włocławku, z siedzibą ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w Dziale Zgód 
Wodnoprawnych, pok. nr 221, w godz. 830 - 1430. Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące sprawy strony 
postępowania mogą wnosić wyłącznie pisemnie na adres: Zarząd Zlewni we Włocławku PGWWody 
Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek w wyżej wymienionym terminie.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony 
uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie 
zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina.

2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyninie.
3. Biuletyn Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.
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