Kalisz, dnia 1 grudnia 2021 r.
PO.ZUZ.2.4210.283.2021.EJ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku została
wydana decyzja pozwolenie wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej
o głębokości 33,0 m p.p.t., w miejscowości Russów, na działce nr 238, obręb Russów, gmina
Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5745212,01;
Y=6506266,58),
2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą
głębinowego ujęcia wody (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe=8,0
m3/h, przy depresji Se=1,98 m) składającego się z jednej studni głębinowej, o głębokości
33,0 m p.p.t., w miejscowości Russów, na działce nr 238, obręb Russów, gmina Żelazków, pow.
kaliski, woj. wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5745212,01; Y=6506266,58),
w ilości:
maksymalnej w m3 na sekundę Qmax.s= 0,0022 m3/s,
średniej w m3 na dobę Qśr.d= 88,91 m3/dobę,
dopuszczalnej w m3 na rok Qdop.r= 13 692,0 m3/rok,
Pobór przez 154 dni w roku,
od 15 kwietnia do 15 września każdego roku,
3. szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie upraw rolnych za pomocą deszczowni,
o powierzchni 4,98 ha.
Przepis art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - stanowi m. in., że pozostałe
strony postępowania administracyjnego (za wyjątkiem wnioskodawcy) w sprawach dotyczących
pozwolenia wodnoprawnego zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin,
właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego - organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W myśl art. 73 § 1 cytowanej ustawy strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A,
62-800 Kalisz, pokój nr 4 w godzinach 8:00 do 15:00. Zapoznanie się z aktami oraz wypowiedzenie się
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co do wniosku i przedłożonych dokumentów w prowadzonej sprawie, odbywać się będzie przy
zachowaniu reżimu sanitarnego.
W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu prosi o możliwie
jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczania w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach podmiotowych urzędów.
Po dokonaniu zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania proszę o zwrot obwieszczenia
do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Urząd Gminy w Żelazkowie
/uh04q8kt34/SkrytkaESP
2. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
/SPKalisz/SkrytkaESP
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.
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