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PO.RUZ.421.116.11.2019.JD 

Obwieszczenie o nowych okolicznościach sprawy 

Dotyczy: postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, reprezentowanego 

przez pełnomocnika w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych 

tj. rowów w tym rowów melioracyjnych, polegającą na zmianie tras oraz geometrii koryt tych rowów, likwidacji 

fragmentu rowu, wykonaniu i likwidacji przepustów oraz wykonaniu umocnień oraz likwidację urządzeń wodnych 

tj. rowów w ramach realizacji inwestycji: Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku Tuszyn – granica 

województwa łódzkiego/śląskiego – odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 

351+800 do km 376+000 dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady. 

 

W dniu 18.09.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, 

wpłynęło pismo Pana Artura Księżyka pełnomocnika Wnioskodawcy, którym przekazał operat wodnoprawny 

z naniesionymi zmianami, wynikającymi z aktualizowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej. 

W związku z powyższym, informuję, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 

w Poznaniu przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy. 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) organ administracji publicznej zobowiązany jest 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. 

Zainteresowane strony mogą przedstawić swoje stanowisko oraz zgłosić ewentualne żądania w terminie 

7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. W odpowiedzi na zawiadomienie należy podać znak sprawy. 

Jednocześnie informuję, iż 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. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 36 k.p.a. zawiadamiam, że przewidywany termin 

załatwienia niniejszej sprawy wyznaczam na dzień 31 października 2019 r.   

 

Pouczenie: 

1. 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 (art. 41 k.p.a.). 

2. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

 nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych 

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność); 

 postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); 

3. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

4. 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  
Roman Strzelczyk 

/podpisano elektronicznie/ 

JD 


