Kalisz, dnia 1 marca 2022 r.
(BIP, tablica ogłoszeń)
PO.ZUZ.2.4210.451.2021.JG
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. 2021r., poz. 735 ze zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego
wydanego przez Starostę Pleszewskiego z dnia 18 listopada 2011 r. znak: OS.6341.99.2011 w zakresie
szczególnego korzystania z wód obejmującego wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rowów
przydrożnych oznaczonych symbolami Ro3P, Ro3L i Ro4P do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej RB
(obręb Tomice, działka nr 28), gmina Gizałki, powiat pleszewski.
Zgodnie z treścią art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przepis art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne stanowi, iż strony postępowania z wyjątkiem Wnioskodawcy
zawiadamia się o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczeń odpowiednio na stronach
podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na korzystanie
z wód.
Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do
publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni
Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin
wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie
Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul.
Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.
Pouczenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
1.
2.
3.

Urząd Gminy Gizałki
ePUAP /4uig1a6t0o/SkrytkaESP
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ePUAP /o2u1i99sgf/SkrytkaESP
ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

