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Otrzymują według rozdzielnika 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 400 ust. 7, art. 400 

ust. 7, art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), prosi 

o wywieszenie załączonego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty, a także zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 

14 dniach od dnia wywieszenia. 

W załączeniu: (U 

- obwieszczenie 

Sprawę prowadzi: 

Sylwia Szymańska 

nr tel. (63) 288-01-79 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika: 

1. 

© 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo - 1 zał. ogłoszenia w celu wywieszenia 

w sposób zwyczajowo przyjęty a także w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 401 ust. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne] 

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września - 1 zał. ogłoszenia w celu wywieszenia w 

sposób zwyczajowo przyjęty a także w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 401 ust. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne] 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno — 1 zał. ogłoszenia w celu 

wywieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty a także w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 

401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne] 

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września - 1 zał. ogłoszenia w celu wywieszenia w 

sposób zwyczajowo przyjęty a także w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 401 ust. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne] 

Aa. 
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Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

PO.ZUZ.3.4210.306.2021.SSz 

OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole 

Zgodnie art. 10 $ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r., poz. 735 ze zm.), art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., 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) zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w 

sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. Prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące: 
  

Lp. | Rzeka Km biegu rzeki Działka nr ewid. 
  

Dz. nr ewid. 77/2 obręb Wiekowo, gm. Witkowo, powiat 
1 Struga Bawół 30+640 m s 

gnieźnieński 
  

Dz. nr ewid. 72/2 obręb Wiekowo, gm. Witkowo, powiat 
2 Struga Bawół 29+797 bo KTi8 

gnieźnieński 
  

Dopływ spod Kędzierzyna Dz. nr ewid. 38/5 obręb Dębina, gm. Witkowo, powiat 

  

    
3 Struga Mąkowa a: gnieźnieński 

4 Rudnik 18+682 Dz. nr ewid. 124 obręb Grzybowo, gm. Września, powiat 

wrzesiński 

5 Wiseżnia 354465 Dz. nr ewid. 26/9 obręb Nowy Folwark, gm. Września,         powiat wrzesiński 
  

gazociągu oraz przewodów telekomunikacyjnych (traktu świattowodowego) w rurociągach osłonowych 

realizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Witkowo — Września wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego — odcinek Witkowo — KZZU Opatówko”. 

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią gazociągu wysokiego ciśnienia oraz linii 

telekomunikacyjnych na dz. nr ewid. 118, 290/1 obręb Grzybowo oraz 26/6, 23/22 i 166 obręb Nowy Folwark, 

gm. Września, powiat wrzesiński. 

Zgodnie z art. 10 $ 1 Kpa strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z aktami sprawy w Zarządzie 

Zlewni w Kole, ul. Prusa 3 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 

przed wydaniem decyzji w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Ponadto zgodnie z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U.z2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może być załatwione w 

wyznaczonym terminie. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest skomplikowany charakter sprawy, 

konieczność zweryfikowania planowanej technologii wykonania inwestycji oraz warunków wydania przedmiotowej 

decyzji. Przewidywany nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy to 31.01.2022r. 

Pouczenie (zgodnie z art. 36 i 37 Kpa): 

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli: 

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych, ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 $ 1; 

2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 

Polskich w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznań za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 
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Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

(należy wpisać przed upublicznieniem) 

Zgodnie z art. 9 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego — organy administracji publicznej są 

obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które 

mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. 

Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu 

nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 

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. 

Zgodnie z 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 z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego. 

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

ogłoszenia - zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego. 

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

ibs 

Niniejsze obwieszczenie wywieszone było 

w dniach od................... dO. eseeeuaaae anna asennaace 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP: 

[podpis i pieczęć] 
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