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PO.ZUZ.2.4210.273.2021.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: 

 

na przekroczenie cieku naturalnego  Krępica  w km 0+410 kablem przyłącza nN NA2XY (YAKXS) 4 x 240 

mm2 SM w rurze osłonowej AROT typu DVR110 nad konstrukcją mostu ramowego i przepustu 

żelbetowego Ø1000 w ciągu ul. Poznańskiej ok. 0,7m (góra rury osłonowej) pod nawierzchnią chodnika, 

na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 69, 71/23, 72, obręb 0038 

Ogrody, m. Kalisz, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia  

PL-ETRF2000i: początek przekroczenia (lewy brzeg): X: 5736295,64, Y: 6505030,78, koniec przekroczenia 

(prawy brzeg): X:5736290,56, Y:6505046,48, w ramach zadania „Budowa przyłącza kablowego nN  

do budynku mieszkalnego – wielorodzinnego nr 1 na dz. nr 73/2 w m. Kalisz ul. Poznańska”. 

 

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 2020r., poz. 310 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. ZUZ a/a; BIP RZGW Poznań 

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

 


