
 

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 

 

 Kalisz, dnia 14 czerwca 2022 r. 

(BIP, tablica ogłoszeń) 

  
 

PO.ZUZ.2.4210.193m.2020.SR 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. 2021r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne 

(Dz. U. 2021r., poz. 2233 z późn. zm.) 
 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

obwieszcza, że w dniu 14 czerwca 2022r. 

zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji -  

pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu  

dnia 27 lipca 2020r., znak PO.ZUZ.2.4210.193m.2020.SR. 
 

 

Z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Zarządzie Zlewni Wód 

Polskich w Kaliszu, Dział Zgód Wodnoprawnych, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, pok. nr 4  

w godzinach 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (62 600 60 25).    

 

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. 
 

 

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. 

 
 

 
 

Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Gizałki 

ePUAP /4uig1a6t0o/SkrytkaESP 
2. Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

ePUAP /o2u1i99sgf/skrytkaESP 
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań 

  

Z-ca Dyrektora 
Adam Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 


