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Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tTDz. iJ.'i2018 ;" poz.--

2268 z późno zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późno zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Kaliszu zawiadamia, że w dniu w dniu 21 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie:
1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzenia

wodnego (ziemnego zbiornika odparowująco-infiltracyjnego) - wód opadowych lub roztopowych,
ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów
atmosferycznych, spływających powierzchni szczelnych na terenie zakładu, zlokalizowanego przy
ul. Kaliskiej 61A w miejscowości Praszka, Gminie Praszka, powiecie oleskim, województwie opolskim,
w ilości:

- Omax.s = 0,11494 m3/s,
- Ośr.r = 7423,19 m3/rok,
z powierzchni:
- zlewni rzeczywistej Frl. = 1,6400 ha,
- zlewni zredukowanej Fzr. = 1,1403 ha,

2. wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 2 grudnia
2009 r., znak OŚR.6225-1/17/2009, wydanego przez Starostę Oleskiego dla P.P.U.H. "POL-TRANS"
Michał Strzelecki.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy
ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8:00 do 15:00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BlP)
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń
w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać
do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Otrzymują:

1. Burmistrz Praszki

Plac Grunwaldzki 13

46-320 Praszka

(ePUAP),

2. ZUZ a/a; BlP RZGW Poznań.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
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