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PO.ZUZ.2.421.396.2018.MM 
 

Z a w i a d o m i e n i e 

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 
 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, 

że w dniu 31 sierpnia 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta Kalisza z siedzibą przy ul. Główny Rynek 

20, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji istniejącego 

wylotu Ø 500 z rur PCV-U do rowu melioracyjnego RC-1 znajdującego się w Kaliszu na działce o nr ew. 

307, obręb 75-1 Dobrzec. 
 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 oraz art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a., informuję  

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  

i zgłaszania ewentualnych uwag, wniosków i postulatów 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 225 w godzinach 8.00 do 15.00. 
 

Jednocześnie w myśl art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego informuję, że przedmiotowa sprawa  nie zostanie załatwiona w terminie 

przewidzianym w art. 35 K.p.a. Termin załatwienia ww. sprawy wyznacza się do dnia 29.03.2019 r.    

 

 

Pouczenie 
 

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie wnosi 

się do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 

za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód, Wód Polskich w Kaliszu. Ponaglenie powinno 

zawierać uzasadnienie.  
 
          Dyrektor 
                    Anna Marecka 
         /podpisano elektronicznie/ 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Prezydent Miasta Kalisza 

Ul. Główny Rynek 20 

62-800 Kalisz (ePuap) 

2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, A/a 

 


