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Obwieszczenie 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

2018 r., poz. 2096 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

zawiadamia strony z dniem 08.08.2019 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Dyrektora Oddziału Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, złożonego przez pełnomocnika, w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszalka Województwa 

Łódzkiego z dnia 20.04.2015 r. znak: RŚVI.7322.1.34.2015.AP, a także o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na: 

prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach 

osłonowych, linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz likwidację prowadzonych przez wody 

powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, linii energetycznych 

i telekomunikacyjnych w ramach inwestycji - „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej 

Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek 

II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik.” Część nr 1: Projekt i budowa drogi 

ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź 

Teofilów”: 

 

 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, 
zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed 
wydaniem decyzji oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie.  

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań  
(w godzinach urzędowania: pn. – pt. 800 - 1500, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod 
numerem tel. 61 856 77 69). 

W związku z powyższym na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz koniecznością przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego 

zawiadamiam, że niniejsza sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do dnia 07.10.2019 r. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku 
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie 
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
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Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem 
organu prowadzącego postępowanie. 

Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. 
Ponaglenie wnosi się: 

 do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

 do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

 

 

z up. Dyrektora RZGW Poznań 

mgr inż. Grażyna Husak-Górna 

/podpisano elektronicznie/ 


