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 Kalisz, dnia 16 września 2021 r. 

 (tablica ogłoszeń, BIP) 

 
 

PO.ZUZ.2.4210.155.2021.MŻ 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

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

624 z późn. zm.)  

podaję do publicznej wiadomości informację 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

wszczął postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla: 

głównego wnioskodawcy Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz wspólnie  

z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 

Poznań reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Gniewomira Dziadka na podstawie udzielonych 

pełnomocnictw o numerach: WU.4130.5.3.2020 z dnia 6 maja 2021 r. Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 

oraz O/PO.D-4.011.2.112.2021.AG z dnia 14 września 2021 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad na usługę wodną - wspólne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Swędrni, 

jednym wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych  o średnicy 

630 mm i o rzędnej dna wylotu 105,25 m n.p.m., zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki Swędrni w km 

3+586 jej biegu, na działce o nr ewid. 3 (obręb 057 Tyniec, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie)  

i o współrzędnych wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X:5735421,4 Y:6508625,3  

w ilości: 

Qmax s= 0,3548 m3/s 

Qroczne= 17 118,0 m3/rok 

 

w tym dla powierzchni należących do ZDM 

Qmax s= 0,3159 m3/s 

Qroczne= 15 389,0 m3/rok 

 

oraz dla powierzchni należących do GDDKiA 

Qmax s= 0,03886 m3/s 

Qroczne= 1 729,0 m3/rok. 

 

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do odbiornika za pomocą istniejącego wylotu 

pochodzą z: 

- powierzchni utwardzonych znajdujących się na terenie Miasta Kalisza (odcinki pasa drogowego 

ul. Łódzkiej, Kujawskiej, Łowickiej, Lubelskiej i nieruchomości przyległych i osiedla domków 

jednorodzinnych przy ul. Łódzkiej 198 których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Kaliszu 

przy ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz, 

- powierzchni znajdujących się na terenie gminy Opatówek m. Zduny (odcinek drogi krajowej nr 

12), których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, z której 
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po przebudowie drogi, wody opadowe i roztopowe zbierane są za pomocą nowo projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej, 

- powierzchni nowo projektowanej drogi (odcinek od km 278+202 do km 278+500, droga klasy 

G, po przebudowie GP), której zarządca jest Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.   

 

 Powierzchnia 
rzeczywista [ha] 

Powierzchnia  
zredukowana [ha] 

Powierzchnie istniejące 
należące do ZDM 

5,62 3,24 

Powierzchnie istniejące 
należące do GDDKiA 

0,16 0,14 

Nowo projektowane 
powierzchnie w zarządzie 

GDDKiA 

0,19 0,19 

SUMA: 5,97 3,57 

 

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 

− 100 mg/l zawiesin ogólnych  

− 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

 

Wnioskodawca występuje również o wygaszenie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich  

w Kaliszu wydanej dnia 23 lipca 2015 r. Nr WSR.K.6341.0075.2015 udzielającej pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do rzeki Swędrni, jednym 

wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na lewym brzegu w km 3+124  

w części I punkcie 1. 
 

 

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

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 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 

Z-ca Dyrektora 
Adam Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 

 


