Poznań, dnia 18 lipca 2019 r.

PO.RUZ.421.116.8.2019.JD
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Dotyczy: postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, reprezentowanego
przez pełnomocnika w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych tj.
rowów w tym rowów melioracyjnych, polegającą na zmianie tras oraz geometrii koryt tych rowów, likwidacji
fragmentu rowu, wykonaniu i likwidacji przepustów oraz wykonaniu umocnień oraz likwidację urządzeń wodnych tj.
rowów w ramach realizacji inwestycji: Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku Tuszyn – granica
województwa łódzkiego/śląskiego – odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km
351+800 do km 376+000 dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady.
W dniu 16.07.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
wpłynął wniosek pełnomocnika Wnioskodawcy z prośbą o przedłużenie przedmiotowego postępowania w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego do dnia 30.09.2019 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian
w aktualizowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej, która musi znaleźć swoje odzwierciedlenie
w przedłożonym operacie wodnoprawnym.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) tutejszy organ zawiadamia, że na prośbę Wnioskodawcy,
ww. sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 30 września 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.
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