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Kalisz, dnia 9 grudnia 2022 r. 

PO.ZUZ.2.4210.361.2022.BK 

 

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: 
 

 

ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak OS.6341.59.2012, 

wydanego w dniu 15 października 2012 r. przez Starostę Pleszewskiego dla Pana Roberta Florczaka, 

zamieszkałego w Pacanowie 9a, 63-300 Pleszew w części, o której mowa w pkt II ppkt 2 lit a i lit. b 

tejże decyzji, dotyczącej szczególnego korzystania z wód, obejmującej: 

1. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej na dz. nr 71 (ark. mapy nr 15, obręb Pacanowice) do ziemi – rowu melioracyjnego  
R-D2 w ilości:  
Qmaxh = 0,06 m3/h,  

Qśr.db = 0,08 m3/db,  

Qmax.roczne = 292,00 m3/rok,  

o dopuszczalnych nieprzekraczających wartościach wskaźników:  

BZT5 – 25,0 mgO2/l,  

CHZT – 125 mgO2/l,  

zawiesin ogólnych – 35,0 mg/l, 

2. wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów budynków oraz 
terenu utwardzonego działki nr 71 (ark. mapy nr 15, obręb Pacanowice) wylotem kanalizacji 
deszczowej nr 1 i wylotem kanalizacji deszczowej nr 2, zlokalizowanych na działce nr 85 i działce 
nr 70 (ark. mapy nr 15, obręb Pacanowice) do ziemi – rowu melioracyjnego R-D2. 
Ilość wprowadzanych ścieków deszczowych i roztopowych ze zlewni o powierzchni 370,0 m2 

wylotem nr 1: 

Qmaxh = 21,41 m3/h,  
Qśr.db = 0,541 m3/db,  
Qmax.roczne = 197,4 m3/rok,  
Ilość wprowadzanych ścieków deszczowych i roztopowych ze zlewni o powierzchni 320,0 m2 

wylotem nr 2: 

Qmaxh = 18,19 m3/h,  
Qśr.db = 0,386 m3/db,  
Qmax.roczne = 140,80 m3/rok. 

 

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Miasta i Gminy Pleszew 

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

(ePUAP: /j08cq8m3td/SkrytkaESP), 

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

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

 


