
Kalisz, dnia 18 października 2019 r.

PO.ZUZ.2.421.415.2019.BK
OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art.  49  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 15 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych tj.  studni głębinowej

o głębokości 99,0 m p.p.t., wyposażonej w pompę o wydajności 9,80 m3/h, z głowicą w obudowie
z kręgów betonowych, zlokalizowanej w miejscowości Kalisz, na terenie nieruchomości oznaczonej
w ewidencji  gruntów  pod  nr  501/2,  obręb  0160  Dobrzec,  powiat  Miasto  Kalisz,  województwo
wielkopolskie  –  współrzędne  położenia  studni  w  geodezyjnym układzie  odniesienia  PL-ETRF2000:
X=5733680,12; Y=6502101,09,

2. usługę  wodną,  obejmującą  pobór  wód  podziemnych  z  utworów  neogeńskich  dla  potrzeb
technologicznych - myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Inwestorskiej w Kaliszu, za pomocą
ujęcia wód podziemnych (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe = 18,0 m3/h, przy
depresji Se = 4,00 m), składającego się z jednej studni głębinowej, o której mowa w pkt 1, w ilości: 

Qmax.s = 0,0026 m3/s,
Qśr.d = 90,0 m3 /dobę, 

Qdop.r = 27000,0 m3/rok.

Zgodnie  z  treścią  art.  49  §  1  i  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin
wywieszenia  na  tablicy  ogłoszeń,  innego  publicznego  ogłoszenia  lub  udostępnienia  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej  do  Działu  Zgód  Wodnoprawnych  Zarządu  Zlewni  w  Kaliszu  z  siedzibą  przy
ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Pouczenie
Zgodnie  z  art.  49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego

zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Kalisza

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
(ePUAP: /20t18jhef6/SkrytkaESP)

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

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel.: 62 600 60 00 |  e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl
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Dyrektor
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/


