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Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Koło, dnia 08.04.2021 r.

Wody Polskie
PO. ZUZ.3.4210.122.2021. PZ
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 i § 5 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek z dnia 22.03.2021 r. (data wpływu 23.03.2021 r.), złożony przez Gminę Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600
Koło, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków
przemysłowych - wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi - rowu melioracyjnego R-D3 (w km 0+840),
poprzez istniejący wylot kolektora PVC o średnicy 0400 mm, zlokalizowany na działce o nr ewid. 273, obręb
Powiercie Wieś, gm. Koło, pow. kolski, woj. wielkopolskie.
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(należy wpisać przed upublicznieniem)
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w sprawach
dotyczących pozwolenia wodnoprawnego Organ podaje do publicznej wiadomości.
Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne, ze względu na nieuregulowany stan prawny
nieruchomości stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia.
Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach
dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany oraz zawiadamia się
pozostałe Strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze
względu na zakres korzystania z wód.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia - zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony biorące udział
w postępowaniu mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym mogą zapoznać się z aktami
sprawy w Zarządzie Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, mogą sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy. Prawo to
przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,
materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia.

W/w obwieszczenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia.
Niniejsze obwieszczenie wywieszone było
w dniach od.4.’>...OŚ.-..i.4..... do..Łf.,.!2.Ó..„.Z.4....
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP
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