Poznań, dnia 24 czerwca 2019 r.
za dowodem doręczenia
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
PO.RUZ.421.25.15.2019.KM
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie 401
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 § 1
i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.) z dniem 27.06.2019 r. ogłasza poniższe postanowienie.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 111 § 1b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
postanawia
odmówić uzupełnienia decyzji z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: PO.RUZ.421.25.8.2019.KM udzielającej
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź pozwolenia wodnoprawnego
obejmującego wykonanie urządzeń wodnych (budowę, przebudowę lub likwidację) w zakresie:
- wykonania przebudowy rowów melioracyjnych wraz z likwidacją starego koryta i likwidacją przepustów,
- wykonania przepustów w ciągu rowów melioracyjnych, - wykonania rowów chłonnych i opaskowych,
- wykonania rowów odpływowych ze zbiorników wraz z przepustami, - wykonania wylotów kanalizacji
deszczowej do rowów melioracyjnych, - wykonanie wylotów rowów do rowów melioracyjnych dla
inwestycji pn. „Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – granica województw: łódzkiego
i śląskiego Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+100 do km
392+720” projektowanej autostrady.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 14.05.2019 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi zwrócił się do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z wnioskiem o uzupełnienie decyzji z dnia
30 kwietnia 2019 r., znak: PO.RUZ.421.25.8.2019.KM w zakresie rozszerzenia uzasadnienia ww. decyzji
o informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na konkretne jednolite części wód powierzchniowych
i podziemnych.
Zgodnie z art. 111 § 1 k.p.a. strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub
ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia

w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo
sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
w wyroku z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 415/18, że przepis art. 111 § 1 k.p.a. wyraźnie zawęża
dopuszczalność uzupełnienia decyzji administracyjnej wyłącznie do jej rozstrzygnięcia lub pouczenia
o środkach prawnych. Poza tymi elementami uzupełnienie decyzji jest zdecydowanie wykluczone. Dlatego
w opisanym trybie nie będzie możliwe uzupełnienie m.in. uzasadnienia decyzji.
W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek o uzupełnienie uzasadnienia decyzji tut. organu
z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: PO.RUZ.421.25.8.2019.KM nie wypełnia dyspozycji art. 111 k.p.a. i nie
może zostać załatwiony pozytywnie.
Na marginesie należy również wskazać, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich w Poznaniu jako organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną wydał deklarację z dnia
18.02.2019 r., znak: PO.RZŚ.422.272019.WS, w której oświadczył, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie
pogarsza stanu jednolitych części wód ani nie zagraża osiągnięciu określonych dla nich celów
środowiskowych, szczegółowo opisując jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych oraz
oddziaływanie projektowanej inwestycji na stan tych wód.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.
2. Zgodnie z art. 111 § 2 k.p.a. w przypadku wydania niniejszego postanowienia termin dla strony
do wniesienia odwołania biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.
z up. Dyrektora RZGW Poznań
Grażyna Husak-Górna
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. (…) (Pełnomocnik Wnioskodawcy)
2. Pozostałe strony – zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono przez
obwieszczenie
3. aa
Do wiadomości:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź (ePUAP)
KM
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