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Kalisz, dnia 3 grudnia 2021 r. 

 
 

 

PO.ZUZ.2.4210.326.2021.EJ 

 

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. 624  

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 urządzeń wodnych poprzez: 

1.1.  Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 1 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika 

małej retencji  o parametrach: 

- średnica rury wylotowej: Ø400 mm, 

- rzędna dna wylotu: 129,80 m n.p.m., 

- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,42 Y=6513717,80, na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe), 

1.2. Budowę nowoprojektowanego wylotu  nr 2 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika 

małej retencji  o parametrach: 

- średnica rury wylotowej: Ø400 mm, 

- rzędna dna wylotu: 129,30 m n.p.m., 

- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,30 Y=6513720,36 na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe), 

1.3. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 3 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika 

małej retencji  o parametrach: 

- średnica rury wylotowej: Ø160 mm, 

- rzędna dna wylotu: 130,00 m n.p.m., 

- współrzędne proj. wylotu: X=5741537,95 Y=6513728,64 na terenie dz. nr 31/10 (obręb 0005 Dębe), 
 

2. Usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego urządzenia  

wodnego tj. zbiornika małej retencji, poprzez: 

2.1. nowoprojektowany wylot nr 1 Ø400 na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe) w ilości: 

- średniej rocznej:   Qśred..rok. = 2210,18 m3/rok,  

- maksymalnej sekundowej:  Qmax.sek.= 0,0448 m3/s, 

- pow. rzeczywista: Frz=0,45 ha, 

- pow. zredukowana: Fzr=0,4275 ha, 

2.2.  nowoprojektowany wylot nr 2 Ø400 na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe) w ilości: 

- średniej rocznej:   Qśred..rok. = 4590,96 m3/rok,  

- maksymalnej sekundowej:  Qmax.sek.= 0,09306 m3/s, 

- pow. rzeczywista: Frz=1,11 ha, 

- pow. zredukowana: Fzr=0,888 ha, 

2.3.  nowoprojektowany wylot nr 3 Ø160 na terenie dz. nr 31/10 (obręb 0005 Dębe) w ilości: 

- średniej rocznej:    Qśred..rok. = 363,97 m3/rok,  

- maksymalnej sekundowej:      Qmax.sek.= 0,00738 m3/s, 

- pow. rzeczywista: Frz=0,088 ha, 
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- pow. zredukowana: Fzr=0,0704 ha, 

Ilość dni deszczowych wynosi 125 dni.  
 

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

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

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

                                      
 

 

 

                                            Dyrektor 
                                              Anna Marecka 

                                               /podpisano elektronicznie/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  
1. Urząd Gminy w Żelazkowie  

/uh04q8kt34/SkrytkaESP 
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.  

 


