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PO.ZUZ.2.4210.389.2021.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. 

2233 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: 

1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W o średnicy 300 mm wykonanego z betonu klasy C30/37 

odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do ziemi - naturalnego zagłębienia wypełnionego wodą, 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 40/4 (obręb 0065 Rypinek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie)  

o współrzędnych wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5734635.96 Y:6506777.48 oraz 

o rzędnej dna wylotu 103,88 m n.p.m.  

2. Usługa wodna – obejmująca odprowadzenie do ziemi – naturalnego zagłębienia wypełnionego wodą 

zlokalizowanego na nieruchomości o numerze 40/4 (obręb 0065 Rypinek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie), 

wód opadowych lub roztopowych za pomocą projektowanego wylotu W opisanego szczegółowo w punkcie 1 

niniejszego zawiadomienia, spływających z powierzchni utwardzonych działek ewidencyjnych nr 40/4 oraz 

40/6 (obręb 0065 Rypinek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) w ilości: 

maksymalnej w m3/s – Qmax = 0,05193 m3/s, 

z powierzchni 

zlewni rzeczywistej – Frz = 0,4065 m2 

zlewni zredukowanej – Fzr = 0,3455 m2 

o maksymalnych wskaźnikach zanieczyszczeń dla: 

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l 

- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l 

 

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

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 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 

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


