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Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4, oraz art. 389 pkt 1, 6, 9 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu,  
 

zawiadamia strony 
o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku administracyjnego z wniosku spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa- reprezentowanej przez pełnomocnika, o wydanie pozwoleń 
wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące 
przewodów, usługę wodną w związku z realizacją zadania „Lot C – prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 
687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu POIiŚ 5.1-14. 
 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie  
od dnia 21.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r. 

 
Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

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. 

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu proszę strony o przedstawienie swojego 
stanowiska oraz zgłoszenie ewentualnych żądań w ww. sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
niniejszego zawiadomienia. 

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  
 

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. 
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. 
 

Dyrektor 

Bogumił  Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 


