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Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

 

Na podstawie 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. 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  

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

z dniem 07.06.2019 r.  

ogłasza decyzję z dnia 30.05.2019 r., znak: PO.RUZ.421.39.7.2019.JŁ 

 

udzielającą spółce AQUANET SA. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na:  

  
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, 
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- 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, 

- 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. 

 
 

z up. Dyrektora  

Grażyna Husak-Górna 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- decyzja z dnia 30.05.2019 r., znak: PO.RUZ.421.39.7.2019.JŁ 
 


