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PO.RUZ.4210.290.2022.BS.8 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 - dalej zwanym kpa)  

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

 
zawiadamia, że w dniu 23.01.2023 r., wydał decyzję znak: PO.RUZ.4210.290.2022.BS.7 dla Zarządu 
Powiatu w Poznaniu na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych 
i przewodów w rurociągach osłonowych, likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, oraz szczególne 
korzystanie z wód – w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Poznań 
– Krzesiny”. 
 

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 67 745, e-mail: beata.sobon@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 25.01.2023 r. 
 

z up. Dyrektora 

Radosław Jagodziński 

Zastępca Dyrektora 

/podpisano elektronicznie/ 

 


