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Kalisz, dnia 22 lutego 2021 r.
(tablica ogfoszeń, BlP)

PO.ZUZ.2.4210.S67m.2020.MJ

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz.
310 z późno zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor ZarząduZlewni Wód Polskichw Kaliszu

wszcząłpostępowanie administracyjne w sprawie udzieleniapozwoleniawodnoprawnego na:
likwidację istniejącego przepustu na rowie przydrożnym pod zjazdem z OK 45 zlokalizowanegona dz.
nr 50/2 i 16/1, średnicy 400 mm, długości 13,9 m i wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu o
następującychparametrach:

lokalizacja: dz. nr 50/2 i 16/1obręb Miasto Proszka. gm. Proszka, pow.oleski, woj. opolskie

średnica (i1400 mm

długość L= 16m

spadek podłużny Ir=l %

materiał Rury betonowe

wlot rz. dna 186,42 m n.p.m.

wlot przyczółek Brak przyczółka - brak umocnień na wlocie

wylot rz. dna 186,40 m n.p.m.

wylot przyczółek Brak przyczółka - brak umocnień na wylocie

współrzędne Wlot"A" X - 5657975.78 Wylot "B" X - 5657970.63

Y - 6531294.03 Y - 6531309.17

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późno zm.).

Wobec powyższegoproszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania
do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BlP) 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 sie:łzibą przy
ul. Skarszewskiej42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
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Otrzymuja: 
1. Urząd Miejski w Praszce

ul. Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka,

{ePUAP: /GminaPraszka/SkrytkaESPj,

2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BlP RZGW Poznań
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