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Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
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1.Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20

62-800 Kalisz (tablica ogłoszeń)
2.ZUZ a/a; BIP PGW Wody Polskie RZGW Poznań

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 40/2, 41, 42 (obręb 058 Rajsków), 57/2, 59

(obręb 059 Rajsków), 83,84,123 (obręb 150 Rajsków) w Kaliszu.

Zgodnie z treścią art. 10  1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się

z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w

terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w

Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4,62-800 Kalisz, pok. nr 224 w godzinach 8.00 do 15.00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) Wobec powyższego niniejszą

informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica

ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń

w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie
przekazać do Działu Zgód_Wod no prawnych ^Za.rząd.u_ Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4,

62-800 Kalisz.
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1566 z późn. zm.) oraz art. 61  4 ustawy z dnia 14 czerwca[_yi96QlLdśfflleks postępowańia-

administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że
w dniu 18.09.2018r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz  na

remont mostu na rzece Swędrni, w miejscu przecięcia drogi - ul. Rajskowskiej z rzeką Swędrnią
w Kaliszu.

Parametry obiektu po remoncie:|A(^ (
długość obiektu: 38,20 m

rozpiętość teoretyczna przęsła: 14,68 m

światło poziome: 14,0 m

szerokość całkowita obiektu 7,40 m

szerokość jezdni na obiekcie: 5,00 m
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