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PO.ZUZ.2.4210.151.2022.BK 

 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2233 z późn. zm.); 
 

podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację, 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie: 
 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód 

powierzchniowych, tj. Kanału Bernardyńskiego – wód opadowych lub roztopowych (ujętych  

w zamknięty system kanalizacji deszczowej), wylotem urządzeń kanalizacyjnych W2 o średnicy 1000 

mm, zlokalizowanym na jego prawym brzegu w km 6+980 na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 

gruntów pod nr 17 obręb 306101_1.154, 026A Tyniec w miejscowości Kalisz, powiecie Miasto Kalisz, 

województwie wielkopolskim, którego położenie opisują następujące współrzędne geodezyjne  

w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5736432.41, Y=6506748.70, ze zlewni obejmującej pas 

drogowy ulic: Łódzka, Braci Niemojowskich, Ciepła, Hoża, Prusa, Przesmyk, Winiarska, Żwirki  

i Wigury, Gronowa, Piwna oraz place i parkingi części Osiedla Tyniec w Kaliszu, w ilości: 

maksymalnej w m3 na sekundę - Qmax.s = 0,345 m3/s, 

średniej w m3 na rok - Qśr.roczne = 27802,50 m3/rok, 

oraz z powierzchni: 

zlewni rzeczywistej - Fs = 6,15 ha, 

zlewni zredukowanej - Fzr = 5,055 ha. 

 

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

 

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

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.  

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni 

od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych 

Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie 

i terminie podania do publicznej wiadomości. 
 

 

Otrzymują:  
1. Urząd Miasta Kalisza 

ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
(ePUAP: /20t18jhef6/SkrytkaESP), 

2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań. 

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

 


