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OBWIESZCZEN IE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Zgodnie z art. I04 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 22078 r. po2.2096 zezm.), art.400 ust.7, art.40L ust.3 i ust.4 ustawy zdnia20 lipca20!7 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 201'8r.,poz.2268zezm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 09.01'2019 r. (data wpływu 18.01.2019

r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Wartę gazociągu średniego ciśnienia Dz 180 mm z rur
polietylenowych w km 347+750 na działkach nr 2355/20,2356 oraz 2362 obręb 0714 Tarnowa;

- prowadzenie przez wał przeciwpowodziowy gazociągu średniego ciśnienia Dz 180 mm Z rur polietylenowych

na działkach 2012, Ż0l4 obręb 07t2 Ruda Komorska;
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - kanał Flisa gazociągu średniego ciśnienia Dz 160 mm,

na działce 1585 obręb 0600 Pyzdry;
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - gazociągu

średniego ciśnienia Dz 180 mm z rUr polietylenowych w rurze ochronnej przewiertowej o średnicy Dz 280 mm

z rur polietylenowych typu RC na działkach nr 2023lŻ,202I, 2355120,2356, 2362, 2363 obręb 0714 Tarnowa 7 ,

20/4,20/2 obręb 071'2 Ruda Komorska
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagroŻenia powodzią nowych obiektów budowlanych - gazociągów

średniego ciśnienia Dz 160 mm i Dz 63 mm z rur polietylenowych na działkach nr !760, 1'62211', t739, t622l4,
1739, 1585 a obręb 0600 Pyzdry, Dyrektor Zarządtl Zlewni Wód Polskich w Kole informuje o wydaniu w dniu

18.03.2019 r. decyzji nr Po.ZIJZ.3.421'.1'4.2019AM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w sprawie j.w.

decyzja została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,

ul' Za Groblą 8, 61 _ 860 Poznań.
od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawctr Wniesienia odwołania do Dyrektora Regiol]alnego Zarząciu

Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem DyrektoraZarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. I27 a Kpa - 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. Zgodnie Z art' 130 5 4 Kpa decyzja
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołana, jeżelijest zgodna z żądaniem wszystkich stron
lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa downiesienia odwołania. W przypadku złożenia przez stronę
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołan|a się ani skargi do

sądu admi nistracyjnego.
Na podstawie art.401 ust' 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba Stron postępowania w sprawach dotyczących
pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy Kodeks
postępowania admi nistracyjnego.

Dzień publicznego obwieszczenia:........... .......ł.5..,.?-.h.'..*.9-.1'.l'.y....'.........'...'......
(należy wpisać przed upublicznieniem)

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia -
zgodnie z art' 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Z pełną treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać sięw Zarządzie Zlewni w Kole.

W/w obwieszczenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia.
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Niniejsze obwieszczenie wywieszone było
w d n iac h o a. L!'9'.),'ł9l). do..........................
na tablicy ogłoszeń:
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