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PO.ZUZ.2.4210.265.2021.MJ 

 

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 udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej z PE Ø 624mm o pojemności retencyjnej 210 l 

zlokalizowanej na działce 32/2 obręb ewid. 0052 Zawisna jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka-

miasto, o współrzędnych geodezyjnych (środek studni): Y-6530674,69 X-5658136,53, 

2.  usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych 

pochodzących z terenów utwardzonych z obszaru dróg wewnętrznych i placu manewrowego 

utwardzonych grysem kamiennym oraz nieutwardzonych poboczy terenu punktu skupu i składowania 

odpadów metalowych, działki nr 32/2 oraz 32/1, ark. m. 1, obręb 0052 Zawisna, jednostka ewidencyjna 

160804_4 Praszka, w ilości:  

Q max. s = 0,0051 m3/s,  

Q śr. r = 244,4,00 m3/rok, 

z powierzchni, wynoszącej: 

-zlewnia rzeczywista F = 0,1035 ha  

-zlewnia zredukowana Fz = 0,0362 ha 

 

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń  

- substancji ropopochodnych < 15 mg/dm3 

- zawiesina ogólna < 100 mg/dm3 

 

 

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. 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Urząd Miejski w Praszce, 

Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka 

(ePUAP: /GminaPraszka/SkrytkaESP), 

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

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


