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Otrzymują według rozdzielnika

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 400 ust.
7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
624), prosi o wywieszenie załączonego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, a także w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po
14 dniach od dnia wywieszenia.

W załączeniu:
. obwieszczenie

Sprawę prowadzi:
Aleksandra Majer
nr tel. (63) 288-01-72

Otrz mu' za zwrotn m otwierdzeniem wedłu rozdzielnika:
Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 1662·400 Słupca - l zał. ogłoszenia w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia
wywieszenia [art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne]

2. Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62·400 Słupca, - 1 zał. ogłoszenia w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczenia w Biuletynie lnformac]i Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od
dnia wywieszenia [art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne]

3. A/a.
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Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
o wydanym postanowieniu

'I' ~.,.... .

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.735" art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.624" zawiadamia strony postępowania, że zostało wydane
postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia
21.04.2021 r. znak: PO.ZUZ.3.4210.473m.2020.AM wydanej dla Zarządu Powiatu Słupeckiego, ul. Poznańska 20, 62-
400 Słupca, stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na:

wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych (52 sztuki) wraz z przepustami pod zjazdami (5 sztuk);
wykonanie urządzeń wodnych - wylotów odprowadzających wody opadowe lub roztopowe do urządzeń
wodnych (20 sztuk wylotów, w tym 10 wylotów z przykanalików, 2 wyloty kanalizacji deszczowej, 7 wylotów
tzw. ścieku skarpowego i wylot do zbiornika ZB3);
wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno - infiltracyjnego ZB3;
usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych poprzez projektowane
wyloty (20 usług wodnych);
w związku z rozbudową drogi powiatowej 3054P na odcinku Niezgoda - Kochowo na odcinkach od km 0+000

do km 0+300, od km 1+884 do km 2+160 i od km 2+945 do km 4+181 oraz projektowane rowy po południowej
stronie drogi od km 1+155,04 do km 1+200,00 i od km 1+244,00 do km 1+265,99.

Z postanowieniem strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, po

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 63 2880179

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decvz]i 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.

Dzień publicznego obwieszczenia:

(należy wpisać przed upublicznieniem)

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z

art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie wywieszone było

w dniach od do .

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BlP:

[podpis i pieczęć]
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