Kalisz, dnia 2 września 2021 r.
(tablica ogłoszeń, BIP)
PO.ZUZ.2.4210.142.2021.MJ

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

1.

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:
wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego na drenaż francuski (dz. nr
132 obręb Wronów, gm. Gizałki) zakończony wylotem wód opadowych lub roztopowych, o następujących
parametrach:
- długość drenażu: 193,0 m
- rzędna dna początku drenażu: 93,58 m n.p.m
- rzędna dna końca drenażu: 93,00m n.p.m
- rzędna dna wylotu drenażu: 92,90m n.p.m
- średnica wylotu: 400 mm
- materiał wylotu: PP
- umocnienie wlotu: przyczółek betonowy 25 cm z umocnieniem dna i skarp rowu płytą meba,
- lokalizacja osi poprzecznej zarurowania i wylotu w układzie 2000:
początek: X 5767964.62 Y 6487428.25
koniec: X 5767778.04 Y 6487475.84
wylot: X 5767778.29 Y 6487471.35

2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu jezdni drogi
gminnej poprzez ww. wylot drenażu francuskiego dz. nr 372 obręb Wronów, gm. Gizałki, w ilości:
Q max. s = 0,0014 m3/s,
Q śr. r = 424,87 m3/rok,
z powierzchni, wynoszącej:
-zlewnia rzeczywista F = 0,08 ha
-zlewnia zredukowana Fz = 0,0739 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 2021r., poz. 624 z późn. zm.).
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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.
Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
(ePUAP: /4uig1a6t0o/SkrytkaESP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.
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