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PO.ZUZ.2.4210.526.2021.MŻ 

 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., 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 urządzenia wodnego – polegające na przebudowie urządzenia wodnego - prawostronnego 

rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Kalisz od km 50+866,70 do km 

51+980,04, l - 1113,34m, na działce nr 1/2 obręb Dębe gm. Żelazków i dz. nr 26 obręb Beznatka, gm. 

Ceków - Kolonia, polegającą na zmianie niwelety rowu, szerokości dna z 0,5- 0,7m na 0,4- 1,3m, 

głębokości z 0,48- 1,57m na 0,24- 1,41 m i na przebudowie skarpy od strony chodnika  z nachylenia 1:1,5 

i mniejszego na 1:1,5 na odcinkach z obsiewem trawą i od 1:1,5 do  1:1,0  na odcinkach z umocnieniem 

płytami ażurowymi  w km: - 50+868,0 - 50+822,0 l- 14,0m 

- 51+063,0 - 51+088,0 l- 25,0 m 

- 51+512,6 - 51+567,6 l- 55,0 m 

- 51+781,0 - 51+866,0  l- 85,0 m 

- 51+886,0 – 51+898,0  l- 12,0 m 

 

oraz na przebudowie  istniejących zarurowań pod zjazdami: 

- w km 51+123,96 - 51+132,76 o średnicy 500 mm,  l- 8,8 m, rz. dna wlotu – 136,40 m npm, rz. wylotu - 

136,30 m npm, o współrzędnych wlotu X: 6514190,49 Y:5742036,93, współrzędnych wylotu  

X: 6514182,64, Y:5742033,04 na zarurowanie w km  51+122,86- 51+133,86 o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l- 11,0m, rz. dna wlotu -136,41 m npm, rz. dna wylotu - 136,30 m npm, o współrzędnych wlotu 

X: 5742036,65  Y: 6514191,91, współrzędnych wylotu X:5742032,06 wraz z umocnieniem wlotu  

i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

- w km 51+237,63 - 51+246,63 o średnicy 500 mm, l- 9,0 m, rz. dna wlotu – 138,20 m npm, rz. wylotu - 

138,00 m npm, o współrzędnych wlotu X:6514087,36 Y:5741989,14, współrzędnych wylotu  

X: 6514079,29, Y:5741985,41 na zarurowanie w km 51+236,30- 51+247,30  o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l- 11,0m, rz. dna wlotu-137,75 m npm, rz. dna wylotu- 137,66 m npm, o współrzędnych wlotu  

X: 5741989,15  Y: 6514088,58, współrzędnych wylotu X:5741984,89 Y:6514078,98 wraz  

z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

- w km 51+255,20 – 51+263,60 o średnicy 500 mm, l- 8,4  m, rz. dna wlotu – 137,90 m npm, rz. wylotu - 

137,80 m npm, współrzędnych wlotu X: 6514071,52 Y:5741981,71, współrzędnych wylotu  

X: 6514063,91., Y:5741978,12 na zarurowanie w km 51+253,90 – 51+264,90 o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l- 11,0m, rz. dna wlotu-137,84 m npm, rz. dna wylotu- 137,79 m npm, o współrzędnych wlotu  
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X:5741981,95 Y:6514072,64, współrzędnych wylotu X:5741977,51 Y:6514063,13 wraz  

z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

- w km 51+326,67 - 51+335,67 o średnicy 500 mm, l - 9,0 m, rz. dna wlotu – 138,10 m npm, rz. wylotu - 

138,00 m npm, współrzędnych wlotu X: 6514006,59 Y:5741951,75, współrzędnych wylotu  

X: 6513998,49, Y:5741948,04 na zarurowanie w km 51+325,67- 51+336,67 o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l- 11,0m, rz. dna wlotu - 138,07 m npm, rz. dna wylotu - 138,05 m npm, o współrzędnych wlotu 

X:5741951,23 Y:6514007,15, współrzędnych wylotu X:5741946,80  Y: 6513996,55 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

- w km 51+383,26 - 51+392,26 o średnicy 500 mm, l - 9,0 m, rz. dna wlotu – 137,70 m npm, rz. wylotu - 

137,70 m npm, o współrzędnych wlotu X:6513947,36 Y:5741923,97 współrzędnych wylotu  

X:6513955,40, Y:5741927,65 na zarurowanie w km 51+382,26 – 51+393,26 o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l- 11,0m, rz. dna wlotu-137,98 m npm, rz. dna wylotu- 137,95 m npm, o współrzędnych wlotu  

X:5741927,66 Y:6513956,08, współrzędnych wylotu X:5741923,08  Y:6513946,08 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

- w km 51+438,93 - 51+449,93 o średnicy 500 mm, l - 11,0 m, rz. dna wlotu – 137,80 m npm, rz. wylotu - 

137,61 m npm, o współrzędnych wlotu X:6513894,93 Y:5741899,56, współrzędnych wylotu  

X:6513904,92, Y:5741904,23 na zarurowanie w km 51+438,43 - 51+450,43 o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l - 12,0m, rz. dna wlotu - 137,88 m npm, rz. dna wylotu- 137,86 m npm, o współrzędnych wlotu 

X:5741904,38 Y:6513905,89, współrzędnych wylotu X: 5741899,15  Y: 6513894,56 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

- w km 51+489,83 – 51+504,33 o średnicy 500 mm l - 14,5 m, rz. dna wlotu – 1387,90 m npm, rz. wylotu 

- 137,73 m npm, o współrzędnych wlotu X:6513846,13 Y:5741876,79, współrzędnych wylotu  

X:6513858,31, Y:5741882,50 na zarurowanie w km 51+489,33 – 51+504,83 o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l - 15,5m, rz. dna wlotu-137,79 m npm, rz. dna wylotu- 137,76 m npm, o współrzędnych wlotu  

X:5741882,78  Y:6513859,05, współrzędnych wylotu X:741876,37  Y:6513844,94 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

- w km 51+566,81- 51+575,01 o średnicy 500 mm, l - 8,2 m, rz. dna wlotu – 137,80 m npm, rz. wylotu - 

137,60 m npm, o współrzędnych wlotu X:6511788,02 Y:5741849,93, współrzędnych wylotu  

X:6513780,56, Y:5741846,50 na zarurowanie w km 51+565,41 - 51+576,41 o średnicy 500 mm z rur 

PEHD, l - 11,0m, rz. dna wlotu-137,65 m npm, rz. dna wylotu- 137,63 m npm, współrzędnych wlotu  

X:5741850,57 Y:6513789,47, o współrzędnych wylotu X:5741846,13 Y:6513779,95 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, 

 

a także na przebudowie istniejącego zarurowania za zatoką autobusową w km 50+866,70 - 50+824,70,  

średnicy 400 mm, l- 42,0 m, rz. dna wlotu- 131,92 m npm, rz. d. wylotu – 131,16 m npm., współrzędnych 

wlotu X:6514424,24 Y:5742144,52, współrzędnych wylotu X:6514462,54  Y:5742162,05 na zarurowanie 

w km 50+869,70 - 50+824,70 obejmujące przedłużenie o 3,0 m długości zarurowania od strony wlotu 

rurami średnicy 500 mm (L-po przedłużeniu 45,0m) wraz z umocnieniem wlotu kostką kamienną 9/11 

wtopioną w beton klasy C-8/10 gr. 15,0 cm, rz. dna wlotu- 131,97 m npm, rz. dna wylotu- 131,16 m npm, 

współrzędnych wlotu X:6514423,08 Y:5742143,91, współrzędnych wylotu  X: 6514462,54  Y: 5742162,05   

 

Przebudowywany rów określają współrzędne: w km 50+866,70 - X:6514423,08 Y:5742143,91, 

współrzędne  w km 51+980,04 - X:6513413,86 Y: 5741677,27. 

Rury PEHD ø 500 mm zostaną ułożone na ławie żwirowej grubości 20,0 cm. 
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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. 2233 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Urząd Gminy Ceków Kolonia  
(ePuap: /2bn51gsk4s/SkrytkaESP) 

2. Urząd Gminy Żelazków 

(ePuap: /uh04q8kt34/SkrytkaESP) 

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

 
 

Z-ca Dyrektora 
Adam Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 
 


