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PO.ZUZ.4.4210.983.4.2022.KG      Poznań, dnia 25 stycznia 2023 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

o wydanej decyzji 
 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca  

2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r.,  poz. 2625 ze zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze 

zm.), ogłasza z dniem 26 stycznia 2023 r. że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Poznaniu, znak PO.ZUZ.4.4210.983.2022.KG z dnia 25 stycznia 2023 r. udzielająca 

pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych - wód 

opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast, tj. odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej, do rowu poprzez projektowany 

wylot oraz do projektowanych studni chłonnych; 

2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 

a. przebudowa rowu drogowego poprzez wykonanie wylotu z przykanalika; 

b. studni chłonnych; 

lokalizowanych na działkach ewidencyjnych o numerach: 35 i 80, obręb Wierzbiczany, gmina Gniezno, 

wykonywanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości 

Jankowo Dolne i Wierzbiczany, gmina Gniezno. 

Z decyzją oraz dokumentami sprawy można 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 08 432). 

 

 

 

Załącznik: 

1. Decyzja z dnia 25 stycznia 2023 r., znak PO.ZUZ.4.4210.983.2022.KG (BIP PGW WP Wody Polskie) 


