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PO.ZUZ.4.4210.77.8.2021.KC             Poznań, dnia 17 czerwca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 

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

z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.  

z 2021 r.,  poz. 624 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja z dnia 

17 czerwca 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.77.2021.KC, tj. pozwolenie wodnoprawne na: 

1. wykonanie urządzeń wodnych: 

a. rowów otwartych wraz z zabudowanymi na nich przepustami, 

b. przepustów poprzecznych pod koroną drogi  DN 1000, 500 i 400, 

c. wylotów kanału deszczowego DN 200 Wylot 1 i Wylot 2 do projektowanego rowu 

otwartego,  

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Struga Gnieźnieńska – obiektu 

mostowego, tj. rozbiórka istniejącego mostu i wykonanie nowego, 

3. likwidację urządzeń wodnych: 

a. rowów otwartych oraz przepustów pod koroną drogi, 

4. usługę wodną, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych  

i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej (…) – 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem projektowanych wylotów  

Wylot 1 i Wylot 2 do projektowanego rowu otwartego, w km 1+927,37 i km 1+934,66, 

w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w Krzyszczewie”, w obrębie geodezyjnym Pyszczyn, 

Zdziechowa, Pyszczynek, Krzyszczewo, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie. 

Z decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  

w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Poznaniu,  

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, od pn. do pt. w godzinach urzędowania 800 – 1500,  

w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, 

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 85 08 422. 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane  

są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić  

im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Jeżeli  przepis  szczególny  tak  stanowi,  zawiadomienie  stron o decyzjach i innych czynnościach organu 

administracji publicznej może nastąpić w formie  publicznego  obwieszczenia,  w  innej  formie  publicznego  

ogłoszenia zwyczajowo  przyjętej  w  danej  miejscowości  lub  przez  udostępnienie  pisma  w Biuletynie  

Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  właściwego  organu administracji publicznej – art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Z-CA DYREKTORA 

Renata Skiba-Nowotka 

/podpisano elektronicznie/ 


