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Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 
 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735), w związku z art. 401 ust. 3 oraz art. 389 pkt 9, 10, art. 390  
ust 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),  

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu,  

 
zawiadamia strony 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika, o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne i przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii 
energetycznych –Warta i wały przeciwpowodziowe Warty i Moskawy, 

2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko – Warty, Kanału Bobrowskiego, Moskawy i Kanału Ulgi (Miłosławka, 
Szywra), Średzkiej Strugi, 

3. prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – Dopływ z Bugaja, Patoka, Lubieszka, Czarny Rów, Dopływ spod Panienki, 
Kanał Borowski, Kanał Ulgi (Miłosławka, Szywra), Moskawa, Średzka Struga, Dopływ spod 
Bieganowa 

w związku z realizacją inwestycji pn. „Podwieszenie drugiego toru linii 400 kV Ostrów – Kromolice” 
 

 
Dzień publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej 19.07.2021 r. 
 

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu proszę strony o przedstawienie swojego 
stanowiska oraz zgłoszenie ewentualnych żądań w ww. sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
niniejszego zawiadomienia. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań  

 
Pouczenie: 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku 
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania 
tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
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Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem organu 
prowadzącego postępowanie. 
Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. 
Ponaglenie wnosi się: 

 do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

 do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

 
 

Z up. Dyrektora 

Roman Strzelczyk 

/podpisano elektronicznie/ 

 


