Kalisz, dnia 3 grudnia 2021 r.
PO.ZUZ.2.4217.11.2021.EJ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 § 1 oraz 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)- Dyrektor Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. wniesiono odwołanie
dotyczące decyzji- pozwolenia wodnoprawnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego- zbiornika
wodnego zlokalizowanego na dz. nr 149, obręb Borków Stary, gm. Żelazków, pow. kaliski, woj.
wielkopolskie.
Przepis art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - stanowi m. in., że pozostałe
strony postępowania administracyjnego (za wyjątkiem wnioskodawcy) w sprawach dotyczących
pozwolenia wodnoprawnego zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin,
właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.
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 (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu prosi o możliwie
jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczania w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach podmiotowych urzędów.
Po dokonaniu zawiadomienia stron o wniesieniu odwołania proszę o zwrot obwieszczenia do
Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800
Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Urząd Gminy w Żelazkowie
/uh04q8kt34/SkrytkaESP
2. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
/SPKalisz/SkrytkaESP
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.
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