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Toruń, dnia 27 kwietnia 2020 r. 
 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie  
GD.ZUZ.5.421.516.2019.WK 

Obwieszczenie 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwana dalej K.p.a.) w związku z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm., zwana dalej Prawo wodne) zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 
2020 r. wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.421.516.2019.WK dla Pana Przemysława Sobiech, 
umarzającą w części jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w zakresie pozwolenia 
wodnoprawnego na: 
1. wykonanie urządzeń wodnych – dwóch przenośnych deszczowni szpulowych typu Irtec z koszem 

ssawnym osadzonym na wysięgniku maszyny pozwalającym na czerpanie wody w oddaleniu od brzegu 
z Kanału Nieszawskiego na dz. ew. nr 148 obręb 0003 Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka 
i dz. ew. nr 36 obręb 0005 Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka; 

2. usługę wodną – pobór wód powierzchniowych z Kanału Nieszawskiego na dz. ew. nr 148 obręb 0003 Mała 
Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka i dz. ew. nr 36 obręb 0005 Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
dla potrzeb nawadniania upraw na gruntach rolnych w okresie od 1 kwietnia do 30 września, za pomocą 
dwóch przenośnych deszczowni szpulowych; 

3. szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód dla potrzeb nawadniania upraw warzyw i roślin 
okopowych w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę przez użytkownika gruntów na dz. ew. nr 
110, 111, 118/1, 118/2, 119, 129, 141, 142 i 130 obręb 0003 Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka oraz 
dz. ew. nr 32, 39, 111, 112, 33, 37, 38/1, 34, 35, 38/2, 42, 40, 41, 92/12, 92/14, 92/16, 93/3, 94/4, 107/7, 
108/9 i 113 obręb 0005 Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka (powierzchnia ok. 38 ha). 

oraz udzielającą pozwolenie wodnoprawne na: 
1. wykonanie urządzeń wodnych – dwóch przenośnych deszczowni szpulowych typu Irtec z koszem 

ssawnym osadzonym na wysięgniku maszyny pozwalającym na czerpanie wody w oddaleniu od brzegu 
z rzeki Wisły na dz. ew. nr 175 obręb 0003 Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, tj. naprzemiennie 
z wyznaczonych lokalizacji trzech ujęć wód powierzchniowych na wysokości dz. ew. nr 1/4 obręb 0003 
Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka w celu poboru wód powierzchniowych do nawadniania upraw 
na gruntach rolnych; 

2. usługę wodną – pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisła dz. ew. nr 175 obręb 0003 Mała Nieszawka, 
gm. Wielka Nieszawka, dla potrzeb nawadniania upraw na gruntach rolnych w okresie od 1 kwietnia do 30 
września, za pomocą dwóch przenośnych deszczowni szpulowych; 

3. szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód dla potrzeb nawadniania upraw warzyw i roślin 
okopowych w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę przez użytkownika gruntów na dz. ew. nr 1/4 
obręb 0003 Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka (powierzchnia ok. 35 ha). 

 
Jednocześnie informuję, że 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 decyzji celem 
zapoznania się, po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Strony postępowania 
mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą 
sprawę. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. Strony mogą zająć stanowisko na piśmie 
lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail wojciech.kuczmowski@wody.gov.pl. 
oraz zz-torun@wody.gov.pl. 
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Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, z zastrzeżeniem, 
że 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 oraz niektórych innych ustaw (dalej w treści zwanej „ustawą COVID”), dodanego 
art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568) - w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminu na złożenie 
odwołania nie rozpoczyna się. Termin 14 dni na odwołanie od decyzji liczony będzie więc od dnia odwołania 
wyżej wymienionych stanów. Jeżeli jednak odwołanie od decyzji zostanie wniesione w okresie wyżej 
wymienionych stanów to czynność ta będzie również skuteczna. 

DYREKTOR 
 

Władysław Kołybski 

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. 

Otrzymują (ZPO): 
1. Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul Toruńska 12, 87-165 Wielka Nieszawka/ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie 

informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu 
na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; 

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń/ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji 
na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu 
na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń 
– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; 

4. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie – w trybie art. 49 K.p.a. w związku z art. 401 ust.4 i 8 Prawa wodnego; 
5. aa WK. 


