
Patistwowe Poznari, dnia 29.08.2022 r.

Gospodarstwo Wodnc

Wody Polskie

PO.RUZ.4210.411.2021.BS.21

Obwieszczenie

Na podstawie 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze
zm.J, art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste.powania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.- dalej kpa)
Oyrektor Regionalnego Zarza.du Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu pismem z dnia 26.04.2022 r.,
znak: PO.RUZ.4210.411.2021.BS.5 i PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6 powiadomit strony o wszcze_ciu
poste.powania administracyjnego z wniosku Generalnej Dyrekcji Drbg Krajowych i Autostrad, Oddziat w todzi,
ul. Irysowa 2, 91-857 todz, reprezentowanej przez petnomocnika o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
ustuge, wodnq tj. odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S8e od km 129+629 do
km 231+100 oraz na szczegolne korzystanie z wod.

W zwiqzku z przekazanymi dodatkowymi stanowiskami stron postepowania i koniecznos'cia. dokonania
kolejnych czynnos'ci w ww. sprawie, tut. organ zawiadamia strony, na podstawie art. 36 kpa, ze
przewidywany termin zatatwienia nin. sprawy to dzieh 31 pazdziernika 2022 r.

Ponadto na podstawie art. 10 § 1 kpa tut. organ zawiadamia o mozliwosci zapoznania SIQ
i wypowiedzenia co do zebranych dowodow i materiatow.
Jednoczesnie informuje., iz z aktami sprawy mozna zapoznac sie. po uprzednim telefonicznym bqdz
e-mailowym uzgodnieniu terminu (Beata Sobori, tel. 61 8567 745, e-mail: beata.soboni@wpdv.ROv.pl).

Pouczenie:
1. W toku poste,powania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja, obowia.zek zawiadomic

organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie
zaniedbania tego obowia.zku dore.czenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny
(art. 41 kpa).

2. Stronie stuzy prawo do wniesienia ponaglenia, jezeli:
nie zatatwiono sprawy w terminie okreslonym w art. 35 kpa lub przepisach szczegolnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art- 36 § 1 kpa (bezczynnosc);
post^powanie jest prowadzone dfuzej niz jest to niezbqdne do zatatwienia sprawy
(przewlektosc);

3. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
4. Ponaglenie wnosi sie.:

do organu wyzszego stopnia za posrednictwem organu prowadza.cego post^powanie;
do organu prowadza,cego post^powanie - jezeli nie ma organu wyzszego stopnia.

Z up. Dyrektora

Roman Strzelczyk

/podpisano elektronicznie/
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