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Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne  

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające  

na wykonaniu na działkach nr 10/7, 9/11 obręb 0108 oraz dz. nr 1/5 obręb 0110 Zagorzynek, miasto Kalisz, 

powiat kaliski, województwo wielkopolskie, obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 3500 m2 

trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez 

wyłączenie 82,6% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej nieujętych w systemy 

kanalizacji otwartej lub zamkniętej w ramach inwestycji pn.: „Budowa hali logistycznej wraz z zespołem 

parkingów, dróg komunikacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury przeznaczonej do prawidłowego 

funkcjonowania, projektowanej w Kaliszu przy ul. Metalowców 20 i ul. Noskowskiej 20-22, dz. ew. 10/7, 

9/11 ( obręb 0108) oraz 1/5 ( obręb 0110)”. Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nastąpi w wyniku: 

− budowy obiektów kubaturowych (hala magazynowa, biura, przeładunek) o łącznej powierzchni 

3444,0 m2 tj. 25,3% pow. nieruchomości; 

− wykonanie infrastruktury drogowej (wewnętrze drogi, parkingi dla samochodów dostawczych  

i osobowych, ciągi piesze) wraz z odwodnieniem o łącznej powierzchni 8171,0 m2 tj. 57,3% pow. 

nieruchomości. 
 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy 

ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 227 w godzinach 8:00 do 15:00. 
 

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

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego 

niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 
 

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń 

w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać 

do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz. 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Kalisza 

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

(ePUAP), 

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


