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PO.ZUZ.2.4210.223.2021.MN 

 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 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 na: 

przekroczenie rzeki Swędrni w km 0+410, metodą bezwykopową, tj. za pomocą przewiertu sterowanego 

projektowanej linii kablowej SN-15kV w rurze osłonowej typu SRS-G o średnicy Ø 200 i długości 69,5 m, 

umieszczonej na głębokości minimum 2,50 m poniżej stabilnego dna rzeki (licząc od górnej krawędzi rury 

osłonowej do twardego dna cieku, tj. bez namułu), poprowadzony przez działkę nr 1 obręb 0048 Tyniec 

gm. Miasto Kalisz na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o p=10% i p=1%, w ramach zadania  

pn. „Budowa linii kablowej SN-15kV w rurze osłonowej pod dnem rzeki Swędrni oraz częściowo  

na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią”. 

 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. Urząd Miasta Kalisza 

ul. Główny Rynek 20 
62-800 Kalisz 
/20t18jhef6/SkrytkaESP (e-PUAP) 

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

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

 


