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PO.ZUZ.2.4210.307.2021.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 – zespołu 201 skrzynek retencyjno-rozsączających (wymiary 

pojedynczej skrzynki 1200x600 mm i h = 425 mm) o powierzchni całkowitej zespołu skrzynek 144,72 

m2, rzędna posadowienia dna skrzynek – 190,06 m n.p.m., projektowana rzędna terenu – 191, 06 m 

n.p.m. na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/3 obręb Miasto Praszka, powiat oleski, woj. 

opolskie o współrzędnych charakterystycznych jak w tabeli poniżej:  

 

  X: Y: 

P1 5657495.69 6530849.62 

P2 5657483.77 6530842.84 

P3 5657487.10 6530836.46 

P4 5657488.72 6530835.95 

P5 5657496.70 6530840.11 

P6 5657499.49 6530833.44 

P7 5657502.73 6530832.42 

P8 5657504.86 6530833.53 

 

2. usługę wodną - polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 

do ziemi za pośrednictwem urządzenia wodnego tj. zespołu skrzynek rozsączających opisanego  

w pkt. 1 niniejszego pisma, z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Praszce, z dz. o nr ew. 11/1, 11/2, 11/3 (obręb 

Miasto Dobrzyca, powiat oleski, woj. opolskie) w ilości: 

− maksymalnej w m3 na sekundę - Qmax.s= 0,0019 m3/s, 

− średniej w m3 na rok - Qśr.r= 1 534,0 m3/rok, 

z powierzchni: 

zlewni rzeczywistej - Frz= 3309 m2, zlewni zredukowanej - Fzr= 2843,45 m2. 
 

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających:  

100 mg/l zawiesin ogólnych,  

15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 
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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. 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. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Urząd Miasta Praszka  
(ePuap: /GminaPraszka/SkrytkaESP) 

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

 

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


