Kalisz, dnia 13 maja 2021 r.
PO.ZUZ.2.4210.143.2021.BK
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 624);
podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął w dniu 16 kwietnia 2021 r. postępowanie administracyjne
w sprawie:
zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak PO.ZUZ.2.4210.519m.2020.BK, wydanego w dniu
18 stycznia 2021 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu – na usługę wodną,
obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z procesu płukania filtrów w Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Kuczków, do urządzenia melioracji wodnych tj. rowu
melioracyjnego RA-2, wylotem urządzeń kanalizacyjnych o średnicy  200 mm, zlokalizowanym na
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 274, obręb Kuczków w Gminie Pleszew,
powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim. Wnioskowana zmiana pozwolenia
wodnoprawnego dotyczy uzupełnienia orzeczenia decyzji o zapisy określające częstotliwości
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzenia melioracji wodnych (cykl płukania filtra, a tym
samym zrzut ścieków przemysłowych do rowu melioracyjnego odbywa się co 15 dni).
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. strona podmiotowa Biuletynu Informacji
Publicznej, 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 Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
(ePUAP: /j08cq8m3td/SkrytkaESP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.
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