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DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6′ W ZWiazku z art. 17 ust. 1 pkt4’art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 oraz art. 14 ust. 2 ustawy

Zdnia 201ipca 2017 r. Prawowodne〈Dz. ∪・ Z2O18 r. poz. 2268ze zm.)o「azart. 104§ 1 i2, art. 107 § 1 i 3

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. ∪. z 2O18 r. poz. 2096 ze zm.〉,

PO rOZPatrZeniu:

Wniosku z†oわnego do Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PoIskie Zarzadu ZIewni w Tczewie (daIej

jako: PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie) w dniu 19.12.2019 r. oraz uzupe仙onego w dniu 27.01.2020 r. przez

Gmine Liniewo′ rePreZentOWana PrZeZ Pe†nomocnika - Pana Tomasza Komara′ W SPraWie wydania pozwolenia

WOdnoprawnego na rozbi6rke istniejacego pomostu oraz budowe nowego pomostu na 」eziorze DuZym

W miejscowo;ci OrIe, na dzia†ce nr 264/8, Obreb Garczyn, gm. L面ewo, POWiat koScierski,

OrZekam:

I・ Udzielam Gminie Liniewo pozwoleni∂ WOdnoprawnego na rozbi6rke urzadzenia wodnego - POmOStu

drewnianego, W kszta†cie lite「y U, O d†ugoSci ca†kowitej 60,O m, POWierzchni 144,O m2, Ziokaiizowanego

na 」eziorze Dudym w zIewni rzeki Ma†ej Wierzycy, na dzia†ce nr 264/8, Obreb Garczyn, gm. Liniewo, POWiat

koScierski.

Rozbi6rka zostanie wykonana w zwiazku z zagospodarowaniem przystani na 」eziorze DuZym w zIewni

rzeki Ma†ej Wierzycy.

Wymiary pomostu przeznaczonego do rozbi6rki:
-　d†ugoS6 pomostu lewego:

-　d†ugo$6 pomostu prawego:

-　d†ugo$6 pomostu $rodkowego:

-　d†ugo;cta†kowita pomostu:

-　SZerOkoSC pomostu:

-　Ca†kowita powierzchnia pomostu:

-　rZedna dnajezio「a w najg†ebszym mie」SCu POmOStu:

-　g†ebokoS6dna w najg†ebszvm mIe」SCu POmOStu:

葛　rZedna zwierciad†a wodyjeziora:

Pomost zostanie rozebrany w ca†oSci. Rozbi6rki pomostu

techniczny obiektu.

ししこ20,00 m

しp二20,00m

しs =之0,00 m

ししこ60,00 m

B=2,40m

P= 144,00m2

130,う0 m n.p.m.

4,00 m

134,50 m n.p.m.

dokonuje sie ze wzgiedu na z†y stan

=. Udzieiam Gminie Liniewo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - POmOStu

drewnianego, W kszta†cie litery U, O d†ugo紺ca†kowitej 70,O m, POWierzchni 210,O m2, na 」eziorze DuZym

W Zlewni rzeki Ma†ej Wierzycy, na dzia†ce nr 264/8, Obreb Garczyn, gm. Liniewo, POWiat koScierski.

Budowa nowego pomostu zostanie wykonana w m-e」SCu likwidowanego pomostu, W ZWiazku

Z ZagOSPOdarowaniem przystani na 」eziorze DuZym w zlewni rzeki Ma†ej Wierzycy.

Wymiary pomostu projektowanego:

ー　d†ugoSC pomostu lewego:

-　d†ugoSC pomostu p「awego:

-　d†ugoS6 pomostu ;rodkowego:

しし= 18,30m

」p= 18,30m

しs=33,40m



ー　d†ugoScta†kowita pomostu :

-　SZe「OkoS6pomostu:

一　SZerOkoSCskrajni na obiekcie:

-　Ca†kowita powierzchnia pomostu:

-　Swiat†o pionowe pod obiektem:

-　rZednag6rypomostu:

-　rZedna spodu beIek pomostu:

-　rZedna dna w najg†ebszym mIe」SCu POmOStu:

-　g†ebokoSC dna w najgtebszym miejscu pomostu:

-　rZedna zwierciad†a wodyjeziora:

」しこ70,00 m

B=3,00m

Bsl= 3,00 m

P二210,00 m2

0k.0,83 m.

13与,与1 m n.p.m.

135,04 m n.p.m.

130,与O m n.p.m.

4,00 m

134,50 m n.p.m.

Lokalizacja pomostu wyraZona za pomoca wsp6trzednych geodezyjnych punkt6w skrajnych obiektu:

A: X =与990628,37 Y= 6与1390与,48

B: X =与990610,42 Yこ6与13887,09

C: X =与990608,21 Y = 6与1389与,06

D: X =与990630,82 Y二6与13810,39

E: X =与990633,03 Yこ6513872,42

F: X二王990642,96 Y = 6与13889,与6

帖Zobowiazuje Gmineしiniewo do:

1・ Wykonania urzadzeh wodnych (likwidacji i budowy〉, ZgOdnie z za†aczona dokumentacja i warunkami

OkreSlonvmi w punktach l川niniejszej decyzjr;

2. wykonania prac z uzycIem materia†6w bezpiecznych dIa stodowiska wodnego z zachowaniem zasad

bezpieczehstwa i ochrony przyrody;

3. uporzadkowania terenu po zako龍zeniu prac′ W ZaIefro$ci od potrzeb - Wydobycia wszeIkich

POZOSta†oSci zalegajacych na dnie jeziora po wykonaniu prac rozbi6rkowych i budowIanych

W Obrebie inwestycji;

4. utrzymvwania pomostu (odpowiednia ekspIoatacja, konserwacja oraz remonty), W Celu zachowania

jegofunkcji;

5. dokonywania przegねd6w technicznych pomostu i niezw†ocznego usuwania ewentuaInych

uszkodzefi;

6. utrzymywania porzadku w otoczeniu pomostu;

7. pisemnego zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w KoScierzynie, Z WyPrZedzeniem

7-dniowym o terminie rozpoczecia i zakohczenia rob6t rozbi6rkowych oraz prac budow-anych;

8. dostarczenia dokumentacji powykonawczej po wykonaniu urzadzeh wodnych (PO likwidacji

i budowie), do PGW WP Nadzoru Wodnego w KoScierzynie;

9. dostarczenia do PGW WP Nadzoru Wodnego w KoScierzynie atestu nurkowego czystoSci dnajeziora

W Obrebie inwestycji;

10・ POnOSZenia ca†kowitej odpowiedzialno$ci materialnej i prawnej za ewentualne skutki wynikajace

Ze Zmiany sposobu uZytkowania urzadzeh wodnych lub zaniedbah w ich utrzymaniu oraz wyp†ate

Odszkodowah za ewentuaIne szkody i straty wynikajace z niniejszej decyz再

11. w†aSciwego zagospodarowania odpad6w w mIe」SCu PrZedmiotowej inwestycj主　W Celu

Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w6d i skaZeniem ;rodowiska;

12. wystapienia z wnioskiem do Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PoIskie Regiona-nego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdahsku o zawarcie umowy u之ytkowania grunt6w pok「ytych

WOdamらW ZWiazku z za」eCIem grunt6w stanowiacych wlasnoSC Skarbu Pahstwa.

iV・ OkreSlam nastepujacy spos6b postepowania w przypadku wystapienia awarii urzadzeh istotnych

do realizacji pozwolenia wodnoprawnego - POdjecie natychmiastowych dziatafi w ceiu eiiminacji awarii

tj. nap「awa lub wymian∂ u「Zadze血W przypadku zdarzeh zwiazanych z p「zedostaniem sie do Srodowiska

Odpad6w, rOZlewem substancji ropopochodnych - naieZy wezwa6 straZ poねma oraz nie dopuSciC

do przedostania sie zanieczyszczefi do w6d i do ziemi.

Pahstwowe Gospodarstwo wodne WodY PoIskle

Zarzad ZIewni wTczewie, u上30 StycznI∂ 50, 83 - 110 Tczew
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Uzasadnienie

W dniu 19.12.2019　r. do PGW WP Zarzadu ZIewni w Tczewie wptynかwniosek Gminy Liniewo,

「eprezentowanej przez pe†nomocnika　-　Pana Tomasza Komar∂, W SPraWie wydania pozwoIenia

WOdnoprawnego na rozbi6rke istniejacego pomostu oraz budowe nowego pomostu na 」eziorze DuZym

W miejscowo;ci OrIe, na dzia†ce n「 264/8, Obreb Garczyn, gm.しiniewo, POWiat koScierski.

Do wniosku do†aczono:

-　Operat wodnoprawny pn.: ,,Operat wodnoprawny na wykonanie rozbi6rki istniejacego pomostu

「ekreacyjnego oraz budowe nowego pomostu rekreacYjnego na 」ez. DuZym, dz. nr 264/8 w miejscowoSci

Orie, Obr如Garczyn, gm・し面ewo’’, Wykonany wgrudniu 2019 r. przez Pan∂ EIigiusza MichaIaka;

-　Decyzje o warunkach zabudowv nr RRiGN.6730.06.2019 z dnia 31,01.2019 r., Wydana przez W6jta Gminy

しiniewo, dia inwestycji poIegajacej na rozbi6rce istniejacego pomostu 「ekreacyjnego oraz budowie nowego

POmOStu rekreacyjnego na dzia†ce nr 264/8, POloわnej w miejscowo;ci OrIe, Obreb Ga「czYn;

-　Wypisy z rejestru grunt6w dia dzia†ek objetych i=WeStyCja, Wydane przez Staroste KoScierskiego.

Po zapoznanIu Sie Z dokumentacja, Dyrektor Za「z如u ZIewni w Tczewie PGW WP zawiadomi† strony

O WSZCZeCiu postepowania adm面stracyjnego - ZaWiadomienie z dnia 23.12.2019 r.

W dniu lO.01.2020 r・ WeZWanO Wnioskodawce do z†oienia dodatkowych wyjaSnieh dotyczacych zasiegu

Oddziatywania inwestycji. W zwiazku z oczekiwaniem na z†ofenie wyja鉦ieん　poinformowano strony

O PrZed†uieniu postepowania administracyjnego w sprawie (ZaWiadomienie z dn. 22.01.2020 r.). Wvmaganych

Wyja$nieh dokonano w dniu 27.01・2020 r., W ZWiazku z tym, W Wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu

POStePOWania administ「acyjnego, POWiadomiono strony o zakohczeniu postepowania dowodowego

OraZ O mO郡woSci sk†adania uwag i wniosk6w oraz przedstawienia stanowiska w sprawie - ZaWiadomienie

Z dnia 28・01.2O20 r. We wskazanvm terminie Strony nie wnios†y Zadnych uwag i wniosk6w.

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym stwierdzono, CO naStePuje:

Podmiotem ubiegajacym sie o wydanie pozwoIenia wodnoprawnego jest Gmina Liniewo, reaiizujaca

inwestycje pn.: ′,Rozbi6rka istniej印ego pomostu rekreacyjnego oraz budowa nowego pomostu rekreacyjnego

na dzia†ce nr ewid・ 264/8, PO†ofonej w miejscowoSci Orle, Obreb Garczyn, gmina Liniewo′′.

Zasieg oddzia-ywania pIanowanego do wykonania urz軸zenia wodnego - POmOStu, Ogranicza sie do dzia†ki

nr 264/8, Ob「eb Garczyn, gm. Liniewo, POWiat koScierski, StanOWiacej wody powierzchniowe p†YnaCe - 」ezio「o

Dute, W†asnoSci Skarbu Pa龍twa, dla kt6rej prawa w†aScicieIskie pe†ni Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody

PoIskie RegionaIny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdadsku.

CeIem zamierzonego korzystania z w6d jest wykonanie rozbi6rk=stniejacego pomostu rekreacyjnego oraz

budowa nowego pomostu rekreacyjnego na 」eziorze DuZym, na dziatce nr 264/8, Obreb Ga「czyn, gmina

Liniewo, W mie」SCOWOSci OrIe.

Istniejapy pomost rekreacyjny sktada sie ze staiowej konstruk切no;nej wykonanej z rur wbitych w dno oraz

CZestiowo wystajacej ponad zwierciad†o wody, na konstrukcji wsporczej spoczywa drewniany pomost

Sk†adajacy sie z dw6ch pod†uinYCh legar6w llO x 80 mm =eZacych na nich ryfIowanych desek 160 x 40 mm.

Pomost ma ksztaft odwr6conej litery ,,∪’’i sk†ada sie z trzech segment6w o tacznej d†ugo5ci 60,00 m.

Konstrukcja pomostu jest zniekszta†cona, Stalowe podpory skorodowa†y i cze$ciowo zag†ebi†y sie w dno jeziora,

CO SPOWOdowa†o pofalowanie poktadu drewnianego. Powyginane zostaty stalowe baIustrady, miejscami

balustrad brak.

Nowy pomost rekreacyjny sk†ada〔 sie bedzie z trzech segment6w: PraWegO ,,A’’, lewego ,,B’’i poprzecznego ,,C’’

taczacego pokfady pod†uine. Zachowano kszta忙Iitery ,,∪’’, Wydlufajac poktad poprzeczny, W konsekwencji

POmOSt PrZyPOmina ksztatt literY Il. D†ugoS6 catkowita pomostu wynosi 70,00 m, POdluiny pomost lewy

i p「awy o d†ugoSci 18,30 m oraz poprzeczny skrajny o d†ugoSci 33,40 m. Szeroko$C pomostu jest sta†a i wynosi

3,00 m. Pomost drewniany oparty bedzie na paIach rurowych wbitych w dno jeziora.

WejScia na pomost zaprojektowano jako niewielkie nasypy ze spadkiem 5%, Ob†otone kamieniem poinym

na podsypce cementowo-Piaskowej l:4.

Pa壷twowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskle

Zarzad Zlewni wTczewie, u上30 Stycznia与0, 83 - 11O Tczew
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Zakres prac zwiazanych z planowana rozbi6rka istniejacego pomostu i budowa nowego pomostu

rekreacyjnego przedstawia sie nastepujaco:

-　rOZbi6rka starego pomostu (rozebranie drewnianej konstrukcji pomostu, WyCiagniecie staIowej

konstrukcji wsporczej z dna jeziora〉,

-　rOZbi6rka betonowych wejS6 na pomost,

‾　WyCZySZCZenie dna jeziora z zatopionvch Smieci, WyC-eCie ZarO銅na brzegu I W re」O川e nOWyCh wejS6,

-　WytyCZenie osi nowego pomostu,

-　Zabicie staIowych paIi rurowych,

-　dociecie g6rnych cze$ci zabitych pali rurowych - Wyr6wnanie poziom6w,

-　nanizanie staIowych g†owic na zabite paIe ruroweノ

ー　Wykonanie nowych fundament6w bIokowych,

-　mOnta2 belek poprzecznych i pod†uinych,

-　mOntaZdesek pok†adu pomostu,

-　Wykonanie dojScia do pomost6w i utwardzenie skarp,

-　mOntaZ balustrad oraz drewnianych †awek,

‾　mOntaZ wyposaZenia (drabinki zejSciowe, liny ieglarskie, knagi, ZeStaWy ratunkowe, lina basenowa,

maszt flagowy),

-　Wykonanie doj$cia do pomostu,

-　uPOrZadkowanie terenu budowy.

Na czas trwania rob6t teren inwestycji zostanie zamkniety dIa os6b trzecich. W ramach planowanej i=WeStyCji

nie przewiduje sie zmiany istniejacych granic dzia†ek.

Realizacja przedsiewziecia zgodnie z za†aczona dokumentacj申warunkami zawartymi w pozwoieniu

WOdnoprawnym′ PrZy ZaChowaniu zasad bezpieczehstwa i ochrony przyrody′ nie przyczyni sie do trwa-ego

naruszenia bilansu jako;ciowo-iIoSciowego w6d powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagroienia

dIa osiagniecia ce16w $rodowiskowych.

Spos6b postepowania w przypadku awarii okreSIono w punkcie lV orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 1ipca 2017 r. Prawo wodne′ POZWOlenie wodnoprawne

Wymagane jest na wykonanie urzadzeh wodnych. Wed†ug art. 16 pkt 65 1it. i Prawa wodnego, urZ如zeniami

WOdnymi sa: mury OPOrOWe′ buIwary, nabrzeZa’mOia′ POmOSty i przystanie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne′ PrZePisy ustawy dotyczace wykonania urzadzeh wodnych,

StOSuje sie odpowiednio do odbudowy, rOZbudowy, nadbudowy, PrZebudowy, 「OZbi6rk=ub likwidacji tych

urzadzeh’Z WytaCZeniem rob6t zwiazanych z utrzymywaniem urzadzeh wodnych w ceIu zachowania ich funk坤

Zgodnie z art. 397 ust・ 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne′ Organem WtaSciwym w sprawie wydania pozwo-enia

WOdnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu ZIewni w Tczewie PGW WP.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne′ Obowiazek ustaIenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie

WOdnoprawne′ nie dotyczy pozwol{高wodnoprawnych na wykonanie urzadzeh wodnych.

PozwoIenie wodnoprawne moina cofnaC iub ograniczyC bez odszkodowa=ia w sytua垂ch okre釦onych

W art. 415 Prawa wodnego′ W tym - Zmiana ceiu i zakresu korzystania z w6d oraz warunk6w wykonywania

uprawnieh ustalonych w pozwoieniu oraz wykonanie urzadzeh wodnych niezgodnie z warunkami ustaionymi

W POZWOIeniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 414 ust・ 1 pkt l, 2 i 3 Prawa wodnego, POZWOIenie wodnoprawne wygasa, je衣川up†yna† okres,

na kt6ry by†o wydane′ Zak†ad zrzek† sie uprawniefi ustalonych w tym pozwoleniu lub zak†ad nie rozpocz可

Wykonywania urzadzeh wodnych w terminie 3 lat od dnia′ W kt6rym pozwo-enie wodnoprawne na wykonanie

tych urzadzeh sta†o sie ostateczne.

Zgodnie z art. 393　ust. 4　Prawa wodnego′　udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw

do nieruchomoSc= urzadzeh wodnych koniecznych do jego reaiizacji oraz nie narusza prawa w†asnoSci

i uprawnieh os6b trzecich przys†ugujacych wobec tych nieruchomoSci i urz如ze血

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdzie「nika 2008 r. o udostepnianiu info「macji o Srodowisku

i jego ochronie, udziaie spo†eczehstwa w ochronie ;rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

(Dz. ∪・ Z 2018 r. poz・ 2081 ze zm.〉, Organ W†aSciwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczeciem

Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie

Zarzad Ziewni wTczewie, ui. 30 Stvcznia 50, 83 - 110Tczew

te上十48与853136471 fax‥十4858532 16 26 l e-mai上zz-tCZeW@wody.gov.p1　　　　4



rea=zacji przedsiewziecia, imego niZ przedsiewziecie mogace znaczaco oddzia†ywa6 na $rodowisko, kt6re nie

jest bezpoSrednio zwiazane z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wvnika z tej ochrony, jest obowiazany

do rozwaienia, PrZed wydaniem tej decyzji, CZy PrZedsiewziecie moie potencjaInie znaczaco oddzia†ywaC

na obszar Natura 2000.

PIanowana inwestycja zIokaiizowana jest poza obszarami Natura 20OO, nie koliduje teZ i nie sasiaduje

bezpoSrednio z nimi. Naj帥Zszymi tego rodzaju obszarami sa SpecjaIne Obszary Ochrony Siediisk Natura 2000:

Lubieszynek PしH220074, WiIcze B†ota PLH220093, W Odieg†o$ci ok. 5 km od pl∂nOWane」 InWeStyCjらDoiina

Wierzycy PLH220094 - Ok・ 6 km, DoIina $rodkowej Wietcisy PLH220009 - Ok. 7 km, Wielki Kiincz PしH220083,

Starv Bukowiec PしH220082, 」ezioro Krag PLH220070 - Ok. 9 km, SpecjaIny Obszar Ochronv Ptak6w Natura

2000: BorY Tuchoiskie PLB220009, W Odleg†oSci oko†o 6 km. 1nnymi, PO†oわnvmi w pobiiZu obszarami objetymi

OChrona sa Obszary Chronionego Krajobrazu: Polaszkowski - W Obszarze, Doliny Wierzycy, DoIiny Wietcisy
-W Odleg†oSci ok. 5 km′ Bor6wTuchoIskich輸Ok・ 7 km oraz rezerwaty‥ Orle nad 」eziorem DuZym -W Odleg†oSci

O’19 km′ Brzeczek-Ok. 6 km, Mechowisko Krag-Ok. 10 km.

Przedsiewziecie znajduje sie w obrebie Regionu Wodnego Dolnej WisIY W dorzeczu Wis十y, kod 」ednolitej Cze;ci

W6d Powie「zchniowYCh PしRW20001729829 - Ma†a Wierzyca od wyp†YWu Z 」eziora Poiaszkowskiego do ujScia,

kod 」ednolitej CzeSci W6d Podziemnych PLGW2OOO28.

Stan ww. jednoIitej czeSci w6d powierzchniowych jest oceniany jako z†y. 1stnieje ryzyko nieosiagniecia ceI6w

Srodowiskovych wyznaczonych dla tej jednolitej czeSci w6d. 」ednak2e, PrZy ZaChowaniu warunk6w realizacji

inwestvcji okreSIonych w niniejszej decyzji, OCenia sie, iZ przedmiotowa inwestycja nie wp†Ynie znaczaco

na rea=zacje ce16w Srodowiskowych okreSIonych dIa tej jednoIitej czeSci w6d powierzchniowYCh. Stan

jednolitej czeSci w6d podziemnych jest ocenianyjako dobry.

Warunki korzystania z w6d Regionu Wodnego Dolnej Wis†y zosta†y ustalone Rozporz如Zeniem nr 9/2014

Dyrektora RegionaInego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdahsku z dnia 7 Iistopada 2014 r. (z p6Zn. zm.).

N面ejsze pozwoIenie nie bedzie narusza6 ww. rozporzadzenia.

Dla inwestycji uzyskano decyzje o warunkach zabudowy nr RRiGN.6730.O6.2019 z dnia 31.Ol.2019 r., Wydana

PrZeZ W6jta Gminv Liniewo. Niniejsze pozwoIenie wodnoprawne nie narusza postanowieh ww, decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 3′ 4 i lO ustawy Prawo wodne′ dokonano op†aty za wyda=ie pozwoIeh wodnoprawnych

na wykonanie urzadzeh wodnych w †acznej kwocie 442,68 z† na konto Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody PoIskie - POtWie「dzenie wp†aty z dnia 19.12.2019 r.

Biorac pod uwage powy2sze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawY Prawo wodne oraz a「t. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania

administracyjnego od niniejszej decYZji s†uZY StrOnOm PraWO Wniesienia odwo†∂nia do Dyrektora Regionainego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Gdahsku PGW WP za postednictwem Dyrektora Zarz如u Ziewni w Tczewie PGW WP, W terminie

14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z a「t. 127a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo†ania,

Strona moie zrzec sie praw∂ do wniesienia odw

doreczenia do tut. Zarz如u o$wiadczenia o zrz

POStePOWania, decyzja staje sie ostateczna i pra

Otrzymui∂:

1. Adresaci wg rozdzieinika

2. A/a

rektora Za「zadu ZIewni w Tczewie PGW WP. Z dniem

吋do wniesienia odwo†ania p「zez ostatnia ze st「On

Z up Dyrektora

Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie

Zarzad Zlew用wTczewle, u上30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew

te上十485853136471 fax:十48 58 532 16 26 l e-mal上zz-tCZeW@wodv.gov.p1　　　　　5




