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INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. odprowadzanie ścieków technologicznych z trzystanowiskowej myjni bezdotykowej zlokalizowanej 

w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 83 na działce o nr ewid. 5/9, obr. Korczak, gm. Kalisz, pow. kaliski, 

do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu 

a) ilość wprowadzanych ścieków: 

Qmax.s=   0,0001 m3/s, 

Qśr.d =  6,00 m3/d, 

Qdop.r=  2628,00 m3/rok; 

b) dopuszczalne stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: 

- azot amonowy: 60,0 mg/dm3, 

- azot azotynowy: 10,0 mg/dm3, 

- fosfor ogólny: 9,0 mg/dm3, 

- węglowodory ropopochodne: 15,0 mg/dm3, 

- nikiel: 0,5 mg/dm3, 

- cynk: 2,0 mg/dm3, 

- ołów: 0,5 mg/dm3, 

- chrom ogólny: 0,5 mg/dm3. 
 

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 siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w godzinach 

8.00 do 15.00, a ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w Zarządzie Zlewni w Kaliszu 

z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00. 
 

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać 

do publicznej wiadomości z 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 wywieszone na tablicy ogłoszeń 

w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać 

do Zarządu Zlewni WP w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz. 

 

   Z-ca Dyrektora 
                                              Adam Nowak 

                                               /podpisano elektronicznie/ 
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Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu (BIP), A/a 


