Chojnice, dnia 29 kwietnia 2020 r.
GD.ZUZ.1.421.CH.6.2020.SJ
Za dowodem doręczenia
Według rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE:
Na podstawie art. 10, art. 49 § 1, art. 61 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., Poz. 256 ), art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2020 r., Poz. 310 ze zm. )
zawiadamia się i podaje do publicznej informacji poprzez umieszczenie zawiadomienia
w formie obwieszczenia na stronie BIP : Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Starostwa Powiatowego
w Chojnicach, Urzędu Miejskiego w Czersku
o wszczęciu w dniu 02 marca 2020 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Daniela
Folehr, występującego z upoważnienia Powiatu Chojnickiego, dotyczącego uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych : wylotów do rowów przydrożnych, rowów
przydrożnych, przepustów drogowych , przebudowy przepustów drogowych, umocnionych
wylotów trapezowych z korytek skarpowych oraz na usługę wodną – odprowadzanie do w/w.
urządzeń wodnych za pomocą projektowanych wylotów wód opadowych i roztopowych ujętych
w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych z odcinka projektowanej
nawierzchni drogi powiatowej nr 2611G relacji Wojtal – Czersk na odcinku Kamionka – Czersk
oraz drogi Powiatowej nr 2676 G, ul. Łubianka w Czersku po ich podczyszczeniu w osadnikach
wirowych jednokomorowych.
Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego należy
składać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni
w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
o wszczęciu postępowania administracyjnego. W celu uzyskania informacji na temat
prowadzonego postępowania prosimy o kontakt e-mail slawomir.januszewski@wody.gov.pl lub
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 3360327. Sprawę prowadzi kierownik zespołu
zarządzania środowiskiem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach Sławomir Januszewski.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów w postępowaniach administracyjnych, nie
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Otrzymują :
1. Daniel Folehr – pełnomocnik strony,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a.
3. a/a nr p. /2020.
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