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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Zgodnie z art. 104 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2233 ze 
zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1836), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha 
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Rafała Wierzbickiego, z dnia 13.10.2021 r. (data 
wpływu 18.10.2021r.) w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
• przebudowę urządzenia wodnego -  rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 94 obręb Opatówko, gm. 

Nekla, powiat wrzesiński, polegającą na wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu;
• usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzenia wodnego -  rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce o 

nr ewid. 94, obręb Opatówko, gm. Nekla, powiat wrzesiński, ścieków przemysłowych tj. wód wykorzystanych do prób 
szczelnościowych gazociągu,

w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa gazociągu Witkowo -  Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na 
terenie województwa wielkopolskiego -  odcinek Witkowo -  KZZU Opatówko".

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole informuje o wydaniu w dniu 17.01.2022 r. decyzji znak: 
PO.ZUZ.3.4210.353.2021.MJ udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w sprawie j.w.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty 
jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa -  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołana, jeżeli jest 
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku złożenia 
przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do 
sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących 
pozwolenia wodnoprawnego Organ podaje do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1836) przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -  Prawo 
wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -  Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w 
sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego.

Dzień publicznego obwieszczenia:...............,.............................,....................... .................................................... .
(należy wpisać przed upublicznieniem)

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia -  zgodnie z art. 
49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Z pełną treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Kole.

W/w obwieszczenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia.

Niniejsze obwieszczenie wywieszone było
w dniach od.................... do.................... ........
na tablicy ogłoszeń:

[podpis i pieczęć]
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