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POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, oraz z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 166 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), zwanej dalej „ustawą”  

opiniuję pozytywnie 

projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, przedłożony przez Zastępcę 
Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
przy piśmie z dnia 14.10.2019 r., znak: DPR-II-5.40.1.12.2019, do Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu jego 
uzgodnienia w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią. 

UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 166 ust. 4 pkt 1 ustawy uzgodnienie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie projektu strategii rozwoju województwa w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania 
terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w zakresie śródlądowych dróg wodnych 
następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. 

W związku z powyższym w piśmie z dnia 24.10.2019 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwrócił się, w trybie art. 166 ust. 4 pkt 
1 ustawy, do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o   zaopiniowanie projektu Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, przedłożonego do uzgodnienia w zakresie 
dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią. 

Po przeanalizowaniu przekazanej dokumentacji Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
pozytywnie opiniuje ww. projekt. 

POUCZENIE 

Od postanowienia stronie przysługuje wniosek do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.  
 

 

Z upoważnienia Ministra 

ANNA MOSKWA 

Podsekretarz Stanu 

/podpisano cyfrowo/ 

 

Otrzymują: 

1) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, 

2) Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 


