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PO.ZUZ.2.4210.516.2022.MŻ 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z 

późn. zm.) 

podaję do publicznej wiadomości informację 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

wszczął postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa rowu melioracyjnego RD-3 stanowiącego działkę o nr ewid 

6 (obręb 0106 Zagorzynek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) polegająca na zarurowaniu odcinka rowu. 

Zarurowanie (przepust) charakteryzować się będzie następującymi parametrami: 

- średnica – 1000 m, 

- długość – 12,0 m, 

- rzędna wlotu – 124,93 m npm (+/- 0,05 m npm), 

- rzędna wylotu – 124,87 m npm (+/- 0,05 m npm), 

- materiał – żelbet, 

- wlot i wylot – prefabrykowane ścianki czołowe, 

- umocnienie dna i skarp na wlocie i wylocie – płyty ażurowe, 

- współrzędne przepustu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5732482.91 Y:6503473.45;     

X:5732492.51 Y:6503466.25, 

2. wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu drogowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 109/2 (obręb 

0146 Nosków, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) o następujących parametrach: 

- długość – 86,6 (+/- 1 m) 

- szerokość dna – 0,4 m, 

- rzędna dna odcinka ujściowego (połączenie z rowem RD-3) – 124,93 (+/- 0,05 m npm), 

- rzędna dna odcinka ujściowego (koniec rowu nieumocnionego) – 125,20 (+/- 0,05 m npm), 

- rzędna dna odcinka początkowego (początek rowu nieumocnionego) – 126,80 (+/- 0,05 m npm) 

- spadek dna – 1,7%, 

- współrzędne rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5732447,79 Y:6503392.95;  

X:5732481.07 Y:6503474.59 

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

20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.).  

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do 

publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a 

następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie 

przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 

62-800 Kalisz. 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały. 
 

Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Kalisza  
          (ePuap: /20t18jhef6/SkrytkaESP) 
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań 

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


