Poznań, dnia 04.08.2021 r.
za dowodem doręczenia

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
PO.RUZ.4210.170.2021.DG.7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 401 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia, że w dniu
04.08.2021 r., wydał decyzję znak: PO.RUZ.4210.170.2021.DG.6 orzekającą:
I.

II.

stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt I.4 decyzji Marszałka
Województwa Lubuskiego z dnia 02.08.2017 r., znak: DŚ.II.7322.58.2017 w zakresie przeprowadzenia
projektowanego rurociągu DN100 wraz z kanalizacją kablową (światłowodową) przez cieki naturalne
na terenie gminy Słońsk, obejmujące przekroczenie rzeki Ośnianka (Łęcza) w km 3+310 przeciskiem
poziomym w rurze osłonowej DN450 długości 18 m, na głębokości 1,5 m od dna koryta rzeki do
wierzchu rury osłonowej;
udzielić spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej
Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – rurociągu płynu złożowego DN100 i kanalizacji
kablowej (światłowodowej) w rurociągu osłonowym DN450 - pod dnem rzeki Łęcza (Ośnianka).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia – w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań po uprzednim uzgodnieniem
telefonicznym lub mailowym (tel. 61 85 67 733, e-mail: dorota.gabrys@wody.gov.pl).
Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich
za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o decyzji uważa się za
dokonane (doręczone) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – 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.
Dzień publicznego obwieszczenia …………….……...
(wypełnia organ)
Z up. Dyrektora
Roman Strzelczyk
/podpisano elektronicznie/

