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Kalisz, dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ 

 

OBWIESZCZENIE 
 

 

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3, art. 402a 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 i 6a 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., 

poz. 247 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 

10 stycznia 2023 r., została wydana decyzja administracyjna w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na:  
 

1. wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni 

głębinowej o głębokości 135,5 m oraz pompy głębinowej wraz z armaturą o maksymalnej 

wydajności 39 m3/h, służącej do poboru wód podziemnych z utworów neogeńsko -jurajskich, 

zlokalizowanej w miejscowości Pardelak (dz. nr 40 obręb Pacanowice, współrzędne geodezyjne 

X 5756259,24; Y 6487404,63) w gminie Pleszew, powiecie pleszewskim, województwie 

wielkopolskim, 
 

2. usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych (sezonowo w okresie od 1 kwietnia do 30 

września każdego roku) z utworów neogeńsko -jurajskich za pomocą ww. ujęcia wód (z ustalonymi 

zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe = 3,5 m3/h, Qmax= 30,0 m3/h przy depresji Sw = 1,38 m, 

smax = 11,85 m i powierzchni obszaru zasobowego F = 3,5 km2, w ilości: 

Q max s. = 0,008333 m3/s,  

Q śr.d. = 78,08 m3/d,  

Qdop.r. = 28500,00 m³/rok, 
 

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

średniorocznie 5 m3 na dobę, na działkach nr ewid. 37, 40, obręb Pacanownice, gmina Pleszew, 

powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, o łącznej powierzchni 9,5 hektara. 

4. wykonanie urządzeń melioracji wodnej - systemu nawodnienia ciśnieniowego zlokalizowanymi na 

dz. nr 37, 40, obręb Pacanowice, gm. Pleszew składającego się z elastycznego rurociągu tłocznego 

ø 52 mm, długości 500 m, rzędna początku rurociągu 103,5 m n.p.m., rzędna końca rurociągu 

zawiera się w przedziale 101,5 – 106,5 m n.p.m. (współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia 

PL-ETRF2000 początek rurociągu X 5756259.24 Y 6487404.63 koniec rurociągu ogranicza się do 

granic dz. nr 37, 40, obręb Pacanowice, gm. Pleszew), do którego podłączona będzie deszczownia 

szpulowa zakończona mobilnym działkiem deszczującym. 

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 
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publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

W myśl art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - do pozwolenia wodnoprawnego, 

poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a więc niezwłocznie 

po jego wydaniu – organ podaje do publicznej wiadomości informacje o jego wydaniu i o możliwościach 

zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tego pozwolenia 

wodnoprawnego. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści pozwolenia wodnoprawnego. 

  

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu 

podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni  

 

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. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz. 

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego 

obwieszczenia, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Kaliszu, 

ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 

62 600 60 25. 

Treść pozwolenia wodnoprawnego udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód 

Polskich z dniem 13 stycznia 2023 r. 

 

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 Pleszewie 
ul. Poznańska, 79 63-300 Pleszew 
(ePUAP: /o2u1i99sgf/SkrytkaESP) 

2. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

ul. Rynek 1. 63-300 Pleszew 

(ePUAP: /j08cq8m3td/SkrytkaESP), 

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

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


