
 

 
ROŚ.6341.32.2015                                               Nowy Dwór Gdański, dnia 07.12.2015 r. 

 

 

INFORMACJA  
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  

 

Starosta Nowodworski działając zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), informuje o wszczęciu postępowania z urzędu w 

dniu 07.12.2015 r. dotyczącego uchylenia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego z 

dnia 25.03.2014 r. znak:ROŚ.6341.8.2014 wydanego przez Starostę Nowodworskiego 

Burmistrzowi Miasta Krynica Morska na odprowadzanie do wód Zalewu Wiślanego ścieków 

oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Krynicy Morskiej 

zlokalizowanej przy ul. Zalewowej 26 na działce Nr 1 obręb Nr 1 Krynica Morska i wydania 

nowego pozwolenia w przedmiotowej sprawie. Powyższe wynika z ustawowego obowiązku 

dokonania przez organy właściwe do wydania pozwoleń wodnoprawnych przeglądu 

wydanych pozwoleń zgodnie z art. 9 cyt. wyżej ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz 

innych ustaw i dostosowanie ich do warunków określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz.469 ze zm.).  

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w 

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz na stronie internetowej w 

Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa.    

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu …………………… 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Starosta Nowodworski 
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                                                                                             Z up. Starosty  

                                                                                             mgr Krystyna Damszel-Podsiadły 

                 Kierownik Wydziału 

           Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

 

 

INFORMACJA  
 

Starosty Nowodworskiego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie uchylenia 

dotychczasowego i udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie 

oczyszczonych ścieków z komunalnej  mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Krynicy 

Morskiej.  

 

 

 

 



 
                                                 Nowy Dwór Gdański, dnia 27.10.2015 r. 

 

 
ROŚ.6341.28.2015 

 

                                 Pani Alicja Biernat  

                                        Wydział Organizacyjny  

        w/m  

 

 
 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w/m przekazuje w załączeniu informację    

o wszczęciu z urzędu postępowania dot.: 

 

uchylenia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 25.03.2014 r. 

znak:ROŚ.6341.8.2014 wydanego przez Starostę Nowodworskiego Burmistrzowi Miasta 

Krynica Morska na odprowadzanie do wód Zalewu Wiślanego ścieków oczyszczonych na 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Krynicy Morskiej zlokalizowanej przy ul. 

Zalewowej 26 na działce Nr 1 obręb Nr 1 Krynica Morska i wydania nowego pozwolenia w 

przedmiotowej sprawie. Powyższe wynika z ustawowego obowiązku dokonania przez organy 

właściwe do wydania pozwoleń wodnoprawnych przeglądu wydanych pozwoleń zgodnie z 

art. 9 cyt. wyżej ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz innych ustaw i dostosowanie ich 

do warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.469 ze zm.).  

 

 

w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa.  

 

 

 Informacja powinna być wywieszona na tablicy ogłoszeń przez okres 7 dni od dnia 

otrzymania przez strony zawiadomienia o wszczęciu sprawy w związku z powyższym o 

terminie zdjęcia powiadomimy oddzielnie.  

 

 

 

 

 Otrzymują: 

 

1. Adresat 

2. a/a 

 
 

 

 

 


