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Kalisz, dnia 22 września 2022 r. 

PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW 

 

OBWIESZCZENIE  

(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego) 
 

Na podstawie art. 401 ust . 3, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021r., 

poz. 2233 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. 2022 r., poz. 1029), art. 49 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. 

zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 22 września 2022 r. 

zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na: 

1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej  

o głębokości  47,0 m p.p.t. w miejscowości  Grudzielec, na działce nr 167/3, obręb 0005  

Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie (współrzędne  

w układzie PL-ETR2000: X: 5740003,76  Y = 6486182,70); 

2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu, za pomocą 

głębinowego ujęcia wody (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe=25,0 m3/h,     

przy depresji Sc=7,8m i obszarze zasobowym powierzchni F=3,25 km2), składającego się z jednej 

studni głębinowej, o głębokości 47,0 m p.p.t., na działce nr 167/3, obręb 0005  

Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, w ilości:  

Qmax.s= 0,00071 m3/s, 

Qśr.d= 125,0 m3/dobę, 

Qdop.r= 22 500,0 m3/rok, 

w okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku, 

3. szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie upraw rolnych za pomocą deszczowni            

na powierzchni do 8,0 ha na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 167/3, 

167/2 i 167/4 obręb 0005 Grudzielec, gmina Raszków, powiat ostrowski, województwo 

wielkopolskie;  

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowi, że jeżeli liczba stron 

w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych 

niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

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. 

W związku z powyższym proszę o podanie do publicznej wiadomości niniejszego 

obwieszczania przez urząd starostwa powiatowego i urząd gminy na okres 14 dni. 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(49)&cm=DOCUMENT
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Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych 

Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją 

potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia. 

Treść pozwolenia wodnoprawnego udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód 

Polskich z dniem 26 września 2022 r. 

 
 
 

    
 

Z-ca Dyrektora 
 Adam Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 
 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Urząd Gminy i Miasta Raszków 

Rynek 32, 63-440 Raszków  
      (ePUAP/ /umigraszkow/SkrytkaESP) 
2.   Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 

      Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

     (ePUAP/ /9mq2h9ht1m/SkrytkaESP) 
3. Starostwo Powiatowe w Pleszewie  

ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 
     (ePUAP/ /o2u1i99sgf/SkrytkaESP) 
4.   Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

  Rynek 1 , 63-300 Pleszew 
     (ePUAP/ /j08cq8m3td/SkrytkaESP 
5.   ZZ w Kalisz, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań. 

 

 


