Gdańsk, 15.07.2021 r.

GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.);

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
informuje,
że postanowieniem znak: GD.ZUZ.3.421.256.2019.ASK.KT z dnia 15.07.2021 r. podjęto zawieszone
postępowanie administracyjne dot. wznowienia sprawy zakończonej ostateczną decyzją Dyrektora
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.421.402.2018.KT z dnia 8 listopada 2018 r.
w przedmiocie udzielenia osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:
piętrzenie wód rzeki Skotawy istniejącym jazem betonowym w km 31+390, pobór wód
powierzchniowych rzeki Skotawy w km 31+390 oraz wód powierzchniowych ze źródeł dla potrzeb
istniejącego gospodarstwa rybackiego w Jaworach, pobór wód powierzchniowych z rzeki Skotawy w km
31+390 na potrzeby uzupełnienia wody w istniejących stawach karpiowych oraz odprowadzenie wód
wykorzystanych po oczyszczeniu do rzeki Skotawy w km 30+409.
W tym miejscu informuję również, że dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia niniejszej
sprawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a., z uwagi na konieczność podjęcia
wszelkich kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego niezbędnego do załatwienia
sprawy oraz zebrania materiału dowodowego w sposób wyczerpujący i jego rozpatrzenia. Przewidywane
załatwienie ww. sprawy nastąpi nie później niż do dnia 15.09.2021 r. 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).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem
organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu
wyższego stopnia.
POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu
od decyzji.
2. W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.
3. W związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać
od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem
zapoznania się, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą
sprawę.
Z up. Dyrektora
Alina Szpanowska – Karaś
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Obwieszczenie umieszcza się:
1. Na tablicy ogłoszeń PGW WP Zarządu Zlewni w Gdańsku
2. Na tablicy ogłoszeń PGW WP Nadzoru Wodnego w Słupsku
3. Na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
4. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Gminy Dębnica Kaszubska
5. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku
6. a/a - ZUZ
Sprawę prowadzi: Konrad Topka (tel. 59 822 13 60, 59 822 23 41)
e-mail: konrad.topka@wody.gov.pl
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