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PO.ZUZ.2.4210.345.2021.MŻ 

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 – wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy DN200 w istniejącej studni 

odprowadzającego wody deszczowe lub roztopowe do istniejącego rurociągu KS400 włączonego do 

rowu melioracyjnego (rowu krytego) położonego na działce o numerze 2981 (obręb 0001 Miasto 

Pleszew, powiat pleszewski, woj. wielkopolskie) opisanego następującymi współrzędnymi wg 

państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000: X:5750792,8, Y:6484350,7, 

2. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu 

znajdującego się przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (działki numer 2980/10 oraz 2980/9, obręb 

Miasto Pleszew) do istniejącego rurociągu KS400 włączonego do istniejącego rowu melioracyjnego 

(rowu krytego) położonego na działce o nr 2981 (obręb 0001 Miasto Pleszew, powiat pleszewski, woj. 

wielkopolskie) poprzez wylot opisany w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia, po uprzednim 

zmagazynowaniu wody w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemności 76 m3 w ilości:  

− maksymalnej w m3 na sekundę – Q max.s = 0,047 m3/s,   

− średniej w m3 na rok – Q śr.r =  1982 m3/rok,  

powierzchnia odwadniana: 

− zlewnia rzeczywista Frz = 0,4151 ha,  

− zlewnia zredukowana Fz = 0,3603 ha 

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: 

− substancji ropopochodnych - < 15 mg/dm3 

− zawiesina ogólna - < 100 mg/dm3. 

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

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 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. 

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

 

 

 

 Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 
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Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Pleszew  
(ePuap: /j08cq8m3td/SkrytkaESP) 

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

 
 
 

 
 


