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PO.ZUZ.2.4210.7.2020.SR 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. pod rzeką Prosną i rzeką 

Wyderką w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”, metodą 

przewiertu sterowanego (bezwykopową) przewodów w rurociągach osłonowych: kanałów 

technologicznych typu KTp - 2x RHDPEp 125/7,1, umieszczonych na głębokości minimum 1,5 m pod 

twardym dnem rzek, zlokalizowanych w miejscowości Gorzów Śląski, na działkach o numerach 

ewidencyjnych nr 463, 467, 2867, obręb 0046 Gorzów Śląski, gmina Gorzów Śląski, powiat oleski, 

województwo opolskie (rzeka Prosna) oraz w miejscowości Gana, na działce o numerze ewidencyjnym 

134, obręb 0003 Gana, gmina Praszka, powiat oleski, województwo opolskie (rzeka Wyderka). 

 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy 

ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 227 w godzinach 8:00 do 16:00. 

 

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego 

niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

 

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń 

w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać 

do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz. 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Miejski w Praszce 

Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka  

(ePUAP: /GminaPraszka/SkrytkaESP) 

2. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim 
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski 
(ePUAP: /660q2rlvsj/SkrytkaESP) 

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


