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INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

 Na podstawie art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 

z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu w 19.08.2019 r. zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie 

z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 

pochodzące z budynku stacji obsługi pojazdów zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Warszawskiej 89-91,  

dz. nr 2/2, obręb 0029 Tyniec, w ilości:  

Qmaxs = 0,000111m3/s, 

Qśr.db = 1,60 m3 /db, 

Qdop. roczne = 481,69 m3/rok, 

 

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: 

węglowodory ropopochodne – 15 mg/l, 

fosfor ogólny – 9 mgP/dm3, 

azot amonowy – 60 mgNNH4/dm3, 

azot azotynowy –10 mgNNO2/dm3. 

 

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. 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,  

/20t18jhef6/SkrytkaESP (ePUAP), 

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

Z-ca Dyrektora 
Adam Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 

 


