
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 

tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail: poznań@wody.gov.pl 1 

 Poznań, dnia 17.10.2022 r. 
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PO.RUZ.4210.217.2022.MD.7 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
2233 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 

 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

 
zawiadamia, że w dniu 17.10.2022 r. wydał decyzję znak: PO.RUZ.4210.217.2022.MD.6 w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w punkcie III.1.b. i III.3.c decyzji Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2015 r., znak: DSR-II-1.7322.86.2015 na odwodnienie 
powierzchniowe Zakładu Górniczego – Odkrywki „Adamów” oraz wprowadzanie ścieków - wód pochodzących 
z odwodnienia powierzchniowego Odkrywki do przełożonego koryta Strugi Janiszewskiej. 
 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań. 
 

 Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za 
pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia.  
 Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
– w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 Zgodnie z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania. 
 W myśl art. 49 kpa zawiadomienie o decyzji uważa się za dokonane (doręczone) po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia 
 

Dzień publicznego obwieszczenia 20.10.2022 r. 
 

z up. Dyrektora RZGW Poznań 

Radosław Jagodziński 

Z-ca Dyrektora 

/podpisano elektronicznie/ 


