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PO.ZUZ.2.4210.404.2021.EJ 

 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 

z późn. zm.)  

podaję do publicznej wiadomości informację, 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

wszczął postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych– studni głębinowej o głębokości 

48,0 m p.p.t., zlokalizowanej na działce nr 196, obręb Sierzchów, gmina Opatówek, pow. kaliski, woj. 

wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5736504.7; Y=6517949.6), 

2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich, za 

pomocą głębinowego ujęcia wody (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi wynoszącymi Qmax= 30,0 

m3/h przy smax=5,0 m) składającego się z jednej studni głębinowej, o głębokości 48,0 m p.p.t., 

zlokalizowanej na działce nr 196, obręb Sierzchów, gmina Opatówek, pow. kaliski, woj. wielkopolskie 

(współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5736504.7; Y=6517949.6), w ilości:  

maksymalnej w m3 na sekundę Qmax.s= 0,00833 m3/s, 

średniej w m3 na dobę Qśr.d= 84,0 m3/dobę, 

dopuszczalnej w m3 na rok Qdop.r= 30660,0 m3/rok, 

Pobór przez 154 dni w roku, 

od 15 kwietnia do 15 września każdego roku, 

3. szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie upraw rolnych za pomocą deszczowni,  

o powierzchni 16,5 ha. 
 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały. 

 

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

20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).  
 

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do 

publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma,  

a następnie informację że była wywieszona, 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 
/l3227wvgw1/SkrytkaESP 

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

Z-ca Dyrektora 
Adam Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 
 


