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Kalisz, dnia 14 listopada 2022 r. 

PO.ZUZ.2.4210.359.2022.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: 
 

ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.349.2018.BK, 

wydanego w dniu 11 grudnia 2018 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu na 

szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie jednym wylotem do urządzeń 

kanalizacyjnych innego podmiotu (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, administrowanej przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a,  

62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych, zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego, wytwarzanych w obiektach stanowiących własność Zakładu, zlokalizowanych w Kaliszu 

przy ul. Bolesława Pobożnego 40, podczas prowadzonej działalności produkcyjnej w ilości: 

Qmax.s = 0,6 m3/s, 

Qśr.d = 20,96 m3 /dobę, 

Qmax.r = 6200,00 m3/rok, 

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: 

azot amonowy ≤ 60,0 mgNNH4/dm3, 

azot azotynowy ≤ 10,0 mgNNO3/dm3, 

fosfor ogólny ≤ 9,0 mgP/dm3. 
 

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 Kalisz, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań. 

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

 


