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Kalisz, dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

PO.ZUZ.2.4210.114m.2020.MJ 

 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 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 6 sierpnia 2020 r., została wydana decyzja administracyjna 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

 

1. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów jurajskich, przeznaczonych do celów 

rolniczych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, tym w szczególności upraw szklarniowych, za 

pomocą istniejącego ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych [studni nr 1, o głębokości 

147,0 m p.p.t. (o ustalanych zasobach eksploatacyjnych, wynoszących Qe = 20,0 m3/h, przy depresji  

S = 30,2 m), zbudowanej z otworu studziennego wykonanego w 1976 r. w miejscowości Szulec (działka 

ewidencyjna nr 115/18, obręb Szulec, współrzędne geodezyjne X = 5735212,11 Y = 65182117,98) 

w gminie Opatówek, powiecie kaliskim, województwie wielkopolskim, z pompą głębinową 

o maksymalnej wydajności 20,0 m3/h oraz studni nr 2, o głębokości 36,0 m p.p.t. (o ustalanych zasobach 

eksploatacyjnych, wynoszących Qe = 20,0 m3/h, przy depresji S = 7,6 m), zbudowanej z otworu 

studziennego wykonanego w 2007 r. w miejscowości Szulec (działka ewidencyjna nr 114/4, obręb Szulec, 

współrzędne geodezyjne X = 5735286,06 Y = 6517932,21) w gminie Opatówek, powiecie kaliskim, 

województwie wielkopolskim, z pompą głębinową o maksymalnej wydajności 20,0 m3/h], w ilości:  

Q max s. = 0,0111111 m3/s, Qśr.d = 812,50 m3 /dobę, Qdop.r = 296562,5 m3/rok, 

 
2. szczególne korzystanie z wód w postaci nawadniania upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 

5 m3 na dobę, na działkach nr 112/2, 112/4, 113, 115/2, 115/16,115/17 i 115/18 obręb Szulec, gm. 
Opatówek, pow. kaliski o łącznej powierzchni 13 hektarów z ww. ujęcia. 

 

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. 

Dzień, w którym nastąpi publiczne obwieszczenie wyznacza się na 11-24 sierpnia 2020 r.  

 

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. 
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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. Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5,62-800 Kalisz,  
(ePUAP: /SPKalisz/SkrytkaESP) 

2. Urząd Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, 

(ePUAP: /l3227wvgw1/SkrytkaESP), 

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

Dyrektor 

Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

Dyrektor 

Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


