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Kalisz, dnia 07 grudnia 2022 r. 

PO.ZUZ.2.4210.400.2022.GW 

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 2021 r., 

poz. 2233 z późn. zm.); 

podaję (przez okres 7 dni) 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 98,0 m,  na działce o numerze ewidencyjnym 27/4, obręb 0010 Korzkwy, gmina        

Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000:        

X: 5752464,21 Y = 6483381,45); 

2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów mioceńskich - neogenu za pomocą 

głębinowego ujęcia wody (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi  Qe= 9,0 m3/h, 

przy depresji S= 14,00 m i obszarze zasobowym o powierzchni 1,39 km2, Qśr= 0,55 m3/h,                    

przy  depresji S= 0,85 m i obszarze zasobowym o powierzchni 0,06 km2), składającego się ze studni 

głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 27/4, obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, powiat 

pleszewski, województwo wielkopolskie, w ilości:  

          Qmax.s= 0,0025 m3/s, 

  Qśr.d= 19,8 m3/dobę, 

  Qdop.r= 4 860,0 m3/rok, 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku; 

3. szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód na potrzeby  

nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej w ilości i w okresie, o których mowa 

w pkt 2., na powierzchni  – 4,5 ha na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod          

nr 27/4, 27/7 obręb 0010 Korzkwy, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie. 

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

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

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od 

dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu 

Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie 

podania do publicznej wiadomości.  

     Dyrektor 
Anna Marecka 

  /podpisano elektronicznie/ 
Otrzymują: 

1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 
Rynek 1, 63-300 Pleszew  

(Skrzynka EPUAP: /j08cq8m3td/SkrytkaESP)     
2. ZZ w Kalisz, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań. 


