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PO.RUZ.421.274.10.2019.JD 

 

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 

401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 

i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 2096 ze zm.) zawiadamia strony postępowania o wniesieniu przez Miasto Kalisz reprezentowane 

przez pełnomocnika, odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 

Polskich w Poznaniu z dnia 04.10.2019 r., znak: PO.RUZ.421.274.5.2019.JD, w której orzekł odmówić 

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku Piwonia z wykonaniem budowli regulacyjnych 

– umocnień brzegowych od km 0+000 do km 6+491; regulację dopływu do cieku Piwonia z wykonaniem 

budowli regulacyjnych – umocnień brzegowych na całej długości dopływu od km 0+000 do km 0+487; 

prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów polegające na przebudowie przepustów; 

prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych; przebudowę 

urządzeń wodnych – stawów; likwidację urządzenia wodnego – stawu; wykonanie suchych zbiorników 

przeciwpowodziowych; wykonanie urządzenia wodnego – rowu odprowadzającego wody ze stawu 

do suchego zbiornika przeciwpowodziowego; przebudowę urządzenia wodnego – rowu dopływającego 

do zbiornika polegającą na wykonaniu przepustu. 

Ponadto Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informuje, 

że na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) przedmiotowe odwołanie zostało przekazane organowi odwoławczemu 

tj. Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 

Warszawa.  

 

z up. Dyrektora  

Grażyna Husak-Górna 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu ………...............................……………………………. 
                        (wpisuje właściwy organ) 
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