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 Kalisz, dnia 28 września 2020 r. 

PO.ZUZ.2.4210.388m.2020.BK 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu  

24 września 2020 r. - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych (kanału deszczowego), 

przeznaczonego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z zamkniętego systemu 

kanalizacji deszczowej do ziemi, o średnicy Ø 315 mm w rowie przydrożnym drogi powiatowej  

nr 4626P na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 249/4 obręb 

Trojanów w Gminie Opatówek, powiecie kaliskim, województwie wielkopolskim, według 

następujących parametrów:  

− rzędna dna rowu w miejscu wylotu – 132,41 m n.p.m., 

− rzędna terenu wokół rowu – 133,16 m n.p.m., 

− współrzędne lokalizacji wylotu w układzie PL-ETRF 2000: X=5733196.85; Y=6513227.55, 

2. usługę wodną, obejmującą wprowadzanie do urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego przy 

drodze powiatowej nr 4626P - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty systemy 

kanalizacji deszczowej (służący do odprowadzania opadów atmosferycznych) z terenu zlewni 

obejmującej nawierzchnie utwardzone drogi, o której mowa, wylotem opisany w pkt 1., w ilości: 

− maksymalnej w m3 na sekundę - Qmax.s = 0,034 m3/s, 

− maksymalnej w m3 na rok – Qmax.r = 1471,68,0 m3/rok, 

z powierzchni: 

− zlewni rzeczywistej - Frz = 3184,0 m2, 

− zlewni zredukowanej - Fzr = 2865,6 m2. 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, 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.  

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. BIP, tablica ogłoszeń) 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Informację o wszczęciu postępowania z adnotacją o sposobie podania do publicznej 

wiadomości 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. Skarszewskiej 42A, 62 -800 Kalisz. 

 
Otrzymują: 

1. Urząd Miejski Gminy Opatówek 

Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek 

(ePUAP: /l3227wvgw1/SkrytkaESP), 

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

 

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

 


