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PO.ZUZ.2.4210.396.2021.MŻ 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

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

 szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. 

Częstochowskiej w Kaliszu będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, ul. Nowy 

Świat 2A, 62-800 Kalisz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego odprowadzanych z myjni samochodowej samoobsługowej, 5 stanowiskowej 

zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 78 na działce ewid. 40/4 (obręb 0066 Rypinek, Miasto 

Kalisz, woj. wielkopolskie) w ilości: 

Qmax.s = 0,0001194 m3/s, 

Qśr.d = 21,50 m3 /dobę, 

Qdop.r = 7 847,50 m3/rok 

o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń: 

Azot amonowy ≤ 60 mg NNH4/dm3 

Azot azotynowy ≤ 10 mg NNO3/dm3 

Fosfor ogólny ≤ 9 mg P/dm3 

Węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm3  

Ołów ≤ 0,5 mg/dm3 

Chrom ogólny ≤ 0,5 mg/dm3 

Cynk ≤ 2,0 mg/dm3 

Miedź ≤ 0,5 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. 
 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Kalisza  
(ePuap: /20t18jhef6/SkrytkaESP) 

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

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


