Toruń, dn.28.01.2008 r.
ŚG.I.ab.6213-2/08
INFORMACJA
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071; z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz. U. Nr 115 poz. 1229; z późn. zm.), w związku
z wnioskiem Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
i przedłożonym operatem wodnoprawnym dotyczącym anulowania ust. I pkt 1 decyzji z dnia 22
kwietnia 1988 roku oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, w zakresie: wykonania urządzeń
wodnych dla obiektów sztucznej infiltracji oraz szczególnego korzystania z wód tj. poboru wody
powierzchniowej z rzeki Brdy i poboru wody infiltracyjnej z terenu sztucznej infiltracji
podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania w sprawie anulowania ust. I pkt 1 decyzji z dnia
22 kwietnia 1988 roku oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskich Wodociągów
i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, w zakresie: wykonania urządzeń
wodnych dla obiektów sztucznej infiltracji oraz szczególnego korzystania z wód tj. poboru wody
powierzchniowej z rzeki Brdy i poboru wody infiltracyjnej z terenu sztucznej infiltracji.
Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w tej sprawie podaję do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Sicienko, Urzędu Miasta Bydgoszczy
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz poprzez jej
zamieszczenie na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia, zainteresowani
mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść swoje uwagi, propozycje
lub zastrzeżenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu, Departamencie Środowiska i Geologii.
Miejsce wyłożenia dokumentacji: Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 (V piętro - wieżowiec, pokój
nr 52, telefon 052/34-97-537).

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Sicienko z uprzejmą prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
2. Urząd Miasta Bydgoszczy z uprzejmą prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. A/a

