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OBWIESZCZENIE Wydział ....MysziŚ, jA 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole 

Zgodnie z art. 61 $ 4 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 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), w 

nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1836), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, 

informuję, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28.09.2021 r. (data wpływu do tut organu 06.10.2021 

r.), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowaną przez 

pełnomocnika, w sprawie udzielenia w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Witkowo - Września wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego - odcinek Witkowo-KKZU Opatówko”, pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej polegające na 

odprowadzaniu wód z tymczasowego odwodnienia wykopów budowlanych do urządzeń wodnych, ziemi oraz wód, zgodnie z 

poniższą tabelą: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Lp. Km Długość odcinka Odbiornik: 

odcinka | gazociągu | odwadnianego 

0+049 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid.:139/5 i 139/9, obręb Chłądowo, gm. 

t 0+248 199 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

0+262 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 159, obręb Chłądowo, gm. Witkowo, pow. 

2 0+552 290 gnieźnieński. 

1+312 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 80, obręb Chłądowo, gm. Witkowo, pow. 

3 1+418 106 gnieźnieński. 

2+008 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 77/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

4 3+310 1302 pow. gnieźnieński. 

3+315 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 77/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

5 3+998 683 pow. gnieźnieński. 

4+013 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 72/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

6 4+240 227 pow. gnieźnieński. 

4+257 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 72/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

7 4+381 124 pow. gnieźnieński. 

4+415 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 63/8, obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

8 4+561 146 Witkowo, pow. gnieźnieński 

4+561 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 63/8 obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

9 4+769 208 Witkowo, pow. gnieźnieński 

4+778 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 69, obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

10 4+865 87 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

4+865 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 69, obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

11 4+957 92 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

4+957 - Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 219, obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, 

12 5+051 94 pow. gnieźnieński. 

5+051 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 219, obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, 

13 6+154 1103 pow. gnieźnieński. 

6+204 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 548 obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, pow. 

14 6+367 163 gnieźnieński. 

6+383 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 548, obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, 

15 7+109 726 pow. gnieźnieński. 

7+109 — Rzeka Dopływ spod Kędzierzyna dz. nr ewid. 38/5, obręb Dębina, gm. 

16 7+209 100 Witkowo, pow. gnieźnieński. 
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7+665 — Rzeka Dopływ spod Kędzierzyna na dz. nr ewid. 38/5, obręb Dębina, gm. 

17 7+968 303 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

7+997 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 167 i 171/2, obręb Mąkownica, gm. 

18 8+448 451 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

8+448 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 167 i 171/2, obręb Mąkownica, gm. 

19 8+848 400 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

8+886 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 118 , obręb Mąkownica, gm. Witkowo, 

20 9+078 189 pow. gnieźnieński 

9+090 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 118, obręb Mąkownica, gm. Witkowo, 

21 9+293 203 pow. gnieźnieński. 

19+504 - Rzeka Rudnik na dz. nr ewid. 124, obręb Grzybowo, gm. Września, pow. 

22 19+667 163 wrzesiński. 

20+141 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 18 i 17/3, obręb Grzybowo, gm. Września, 

23 20+205 64 pow. wrzesiński. 

23+332 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 16/1, obręb Ostrowo Szlacheckie, gm. 

24 23+495 163 Września, pow. wrzesiński. 

25+629 — Rów przydrożny na dz. nr ewid.: 60 i 35/9, obręb Gulczewko, gm. Września, 

25 25+877 248 pow. wrzesiński 

26+082 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid.: 33/3 i 32, obręb Gulczewko, gm. 

26 26+640 558 Września, pow. wrzesiński. 

26+694 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 111/2, obręb Nowy Folwark, gm. 

27 26+775 81 Września, pow. wrzesiński. 

28+690 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 116, obręb Nowy Folwark, gm. Września, 

28 29+280 590 pow. wrzesiński. 

29+550 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 21/1, obręb Nowy Folwark, gm. Września, 

29 29+683 133 pow. wrzesiński. 

29+866 - Rzeka Wrześnica na dz. nr ewid. 26/9, obręb Nowy Folwark, gm. Września, 

30 30+073 207 pow. wrzesiński. 

31+680 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 28, obręb Psary Wielkie, gm. Września, 

31 31+699 19 pow. wrzesiński. 

32+367 — Rzeka Wrześnica (przewóz beczkowozem) dz. nr ewid. 26/9, obręb Nowy 

32 32+645 278 Folwark , gm. Września, pow. wrzesiński. 

32+808 - Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 131, obręb Opatówko, gm. Nekla, pow. 

33 32+814 6 wrzesiński. 

33+472 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 107/4, obręb Opatówko, gm. Nekla, 

34 33+595 123 pow. wrzesiński. 

Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 40/1i 41, obręb Odrowąż, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 192, obręb Gorzykowo, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

zdac > Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 1, obręb Czajki, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

p Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 69, obręb Królewiec, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

wykopów 2 ; | z - z EA 
Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 33, obręb Stanisławowo, gm. Września, pow. wrzesiński. 

Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 23/1, obręb Ostrowo Szlacheckie, gm. Września, pow. wrzesiński. 

  

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących 

(należy wpisać przed upublicznieniem) 

pozwolenia wodnoprawnego Organ podaje do publicznej wiadomości. 

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne w nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o 

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1836), 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na 

adres wskazany we wniosku, właścicielowi wód na adres określony w katastrze nieruchomości oraz pozostałe strony w drodze 

obwieszczeń, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego - zawiadomienie stron przez publiczne 
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ogłoszenie, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie 

właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów 

starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód; 

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - 

zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Na podstawie art. 10 $ 1 i art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony biorące udział 

w postępowaniu mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym mogą zapoznać się z aktami sprawy w 

Zarządzie Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, mogą sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy. Prawo to przysługuje również po 

zakończeniu postępowania. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed 

wydaniem decyzji w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Ww. obwieszczenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia. 

  

Niniejsze obwieszczenie wywieszone było 

w dniach od................... UO 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP: 

[podpis i pieczęć] 
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