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PO.RUZ.421.39.5.2019.JŁ 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), w związku  
z art. 49 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia  
z dniem 26.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki AQUANET SA. ul. Dolna 
Wilda 126, 61-492 Poznań, złożonego przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 
obejmującego: 
 
szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie 
awaryjnego odprowadzania wody  surowej i czystej z magistrali i rurociągów ujęcia wody Mosina-Krajkowo  
i Dębina w 18 punktach: 
- czystej z magistrali DN 1000 w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda, w ilości 125,6 l/s do rowu melioracji 

szczegółowej, w granicach działki nr 4/3, ark. mapy 21, obręb 61 Wilda, gm. Miasto Poznań, 
- czystej z magistrali DN 1000 w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej (od strony wschodniej mostu Przemysła I), 

w ilości 125,6 l/s do rzeki Warty, w granicach działki nr 9, ark mapy 16, obręb 05 Rataje, gm. Miasto Poznań, 
- czystej z magistrali DN 1000 w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej (od strony zachodniej mostu Przemysła I), w ilości 

125,6 l/s do rzeki Warty, w granicach działki nr 14, ark mapy 26, obręb 61 Wilda, gm. Miasto Poznań, 
- czystej z magistrali DN 300 w Puszczykowie przy ul. Wczasowej, w ilości 17,7 l/s do gruntu (studnia chłonna), 

w granicach działki nr 2171 ark. mapy 19, obręb 01 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo, 
- czystej z magistrali Wschodniej DN 1200 w Czapurach, w ilości 282,6 l/s poprzez rów otwarty do rzeki Warty, 

w granicach działki nr 69 ark. mapy 26, obręb 01 Lasek, gm. Luboń, 
- czystej z magistrali Zachodniej DN 1000 na terenie WPN w ilości 125,6 l/s do gruntu, w granicach działki nr 395 

ark. mapy 10, obręb 07 Rosnówko – Walerianowo, gm. Komorniki, 
- czystej z magistrali DN 500 w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej, w ilości 17,7 l/s do rzeki Cybiny, w granicach 

działki nr 225 ark. mapy 7, obręb 04 Gruszczyn, gm. Swarzędz, 
- czystej z magistrali DN 500 w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego, w ilości 17,7 l/s do rzeki Cybiny, w granicach 

działki nr 2, ark. mapy 1, obręb 01 Swarzędz, gm. Miasto Swarzędz, 
- czystej z magistrali DN 500 w Wysogotowie przy ul. Długa, w ilości 31,4 l/s do rowu melioracji szczegółowej, 

w granicach działki nr 187, ark. mapy 5, obręb 17 Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, 
- czystej z rurociągu DN 315 na sieci rozdzielczej, m. Poznań przy ul. Omańkowskiej w Poznaniu, w ilości 17,7 l/s 

do gruntu (studnia chłonna), w granicach działki nr 4/1, ark. mapy 05, obręb 28 Podolany, gm. Miasto Poznań, 
- czystej z rurociągu DN 315 na sieci rozdzielczej w m. Poznań w Kiekrzu przy ul. Chojnickiej, w ilości 17,7 l/s 

do rzeki Samicy po dwóch stronach koryta, w granicach działki nr 531, ark. 12, obręb 27 Kiekrz,  
gm. Miasto Poznań, 

- czystej z rurociągu DN 400 na sieci rozdzielczej m. Poznań przy ul. Bałtycka/Janikowska w Poznaniu, w ilości 
17,7 l/s do rzeki Główna, w granicach działki nr 16, ark. mapy 18, obręb 01 Główna, gm. Miasto Poznań, 

- czystej z rurociągu DN 400 na sieci rozdzielczej m. Poznań przy ul. Bałtycka w Poznaniu, w ilości 17,7 l/s 
do gruntu (rowu otwartego), w granicach działki nr 7/2, ark. mapy 16, obręb 01 Główna, gm. Miasto Poznań, 

- czystej z rurociągu DN 400 na sieci rozdzielczej m. Poznań w Poznaniu przy Moście Chrobrego (od strony 
zachodniej), w ilości 17,7 l/s do rzeki Warta, w granicach działki nr 70/1, ark. mapy 10, obręb 04 Śródka, 
gm. Miasto Poznań, 

- czystej z rurociągu DN 400 na sieci rozdzielczej m. Poznań w Poznaniu przy Moście Chrobrego (od strony 
wschodniej), w ilości 17,7 l/s do rzeki Warta, w granicach działki nr 1/14, ark. mapy 10, obręb 04 Śródka, 
gm. Miasto Poznań, 

- czystej z rurociągu DN 280 na sieci rozdzielczej m. Poznań przy ul. Głuszyna w Poznaniu, w ilości 17,7 l/s 
do rowu melioracji szczegółowej, w granicach działki nr 9026/3, ark. mapy 01, obręb 12 Głuszyna, gm. Miasto 
Poznań, 
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- czystej z rurociągu DN 280 na sieci rozdzielczej m. Poznań przy ul. Głuszyna w Poznaniu, w ilości 17,7 l/s 
do rowu melioracji szczegółowej, w granicach działki nr 9025/3, ark. mapy 01, obręb 12 Głuszyna,  
gm. Miasto Poznań, 

- czystej z rurociągu DN 400 na sieci rozdzielczej m. Poznań przy ul. Bałtycka/Sucha w Poznaniu, w ilości 17,7 l/s 
do stawu, w granicach działki nr 30/2, ark. mapy 14, obręb 01 Główna, gm. Miasto Poznań. 

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

(tj. 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. 

 
 W związku z powyższym 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 pisma. Po upływie tego terminu zostaną podjęte czynności zmierzające do 
rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, co do istoty. 
 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 
61-003 Poznań, w godzinach urzędowania (pn-pt, 800 – 1500). 

 
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że z powodu 
konieczności przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa czynności procesowych, przewidywany termin 
załatwienia niniejszej sprawy  ustala się na dzień 31.05.2019 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/ 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Joanna Łuczyszyn 

tel. kont. 618567793  
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Klauzula I 
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), informuję. że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 
80/82; zwane dalej „Administratorem danych”. 

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie 
postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z 
przepisów: 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2096. z późn. zm.);  

 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2268) lub,  

 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;  
6) posiada Pani/Pan prawo do: 

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 

9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 
22 372 02 76; 

 
 

Klauzula II 
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa,  ul. Grzybowska 
80/82; zwane dalej „Administratorem danych” 

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania 
administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej. 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów: 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)  

 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)  

 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 
późn. zm.): 

4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i 
imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan 
cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje 
przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa:  

6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta 
strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.  

7) posiada Pani/Pan prawo do: 
żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
8) Pani Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu; 
9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 
10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie 

Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 
22 372 02 76; 
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