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Zawiadomienie >
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile/ na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 389 pkt l, art. 397 ust. l
i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., póz. 2268 ze zm.)/ art. 36 § l, art.
61 § 4 i art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2018 r./ póz. 2096) zawiadamia, że na wniosek PGKiM Spotka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Drezdenka, ul. Pierwszej Brygady 21a/ 66-530 Drezdenko, z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wpływ do Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Pile dnia 19 kwietnia 2019 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą
wprowadzanie ścieków - wód popłucznych do istniejgcego urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego,

a następnie do ziemi (działka o nr ewid. 28/1, obręb Lubiatów 26, gm. Drezdenko, powiat strzeleckodrezdenecki).
Informuję, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 13 czerwca
2019 r., ze względu na konieczność zapewnienie stronom postępowania czynnego udziału w każdym

stadium postępowania administracyjnego.
Strony na etapie postępowania mogg zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty
doręczenia niniejszego zawiadomienia w Zarządzie Zlewni w Pile, u/. Motyiewska 7, 64-920 Piła w godzinach: pn - pt 8°° -

16W (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 67 212 32 44).
Zgodnie z art. 10 § l Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane sq zapewnić
stronom czynny udziaf w każdym stadium postępowania, a przsd wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 73 § l Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wgtqdu w akta sprawy, sporzqdzania z nich

notatek, kopii lub odpisów.
Jednocześnie informuję, ze na podstawie art, 37 Kodeks postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach nie
zafatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie

z art. 36 § l oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo
wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego 2arzqdu Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z art. 96a Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja,
jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja Jest dobrowolna, a celem jest wyjaśnienie t rozważenie okoliczności
faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń ctotyczgcych jej załatwienia w granicach obowiQzujqcego prawa,
w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Mediacja może być przeprowadzona z urzędu lub na wniosek strony przez
wybranego mediatora. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z jej przeprowadzeniem w sprawach, w których
może być zawarta ugoda pokrywają strony w równych częściach, chyba, że postanowią inaczej. Organ kierujący sprawę do
mediacji, odracza rozpatrzenie sprawy na okres dwóch miesięcy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

/
W załączeniu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Otrzymuje;
l. PGKiM Spółka z ograniczone odpowiedzialnością w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko.
,2>- Gmina Drezdenko, ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko.
3. aa.

Do wiadomości:
l. Urząd Miejski w Drezdenku/ ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko.
2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
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Na podstawie 401 ust. l i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r./
póz. 2268 ze zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

na_ wniosek

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21a,
66-530 Drezdenko
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą
wprowadzanie ścieków - wód popłucznych do istniejącego urządzenia wodnego - drenażu rozsączajĘcego,
a następnie do ziemi (działka o nr ewid. 28/1, obręb Lubiatów 26, gm. Drezdenko, powiat strzeleckodrezdenecki).
Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia w Zarzgdzie Zlewni Wód Polskich.w Pile, jj l. Motylewska 2,_ 64;920_Piła, w godzinach:
Dn-ot800-1600

Po tym terminie sprawa zostanie_rozp_atrzona w_opa_rciu_Q posiadane dowody i materiafy.
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