Kalisz, dnia 1 sierpnia 2022 r.
(tablica ogłoszeń, BIP)

PO.ZUZ.2.4210.117.2022.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. 2233
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. Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o zasobach
wodnych w ilości 16,0 m3/h, przy depresji s=4,0 m z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości
Czołnochów, ze studni o głębokości 30 m p.p.t., położonej na granicy działek o numerach ewid. 274
i 277 (obręb Czołnochów, gmina Gizałki, powiat pleszewski, woj. wielkopolskie) o współrzędnych
w układzie PL-ETRF2000: X: 5767734 Y: 6482075 - dla potrzeb zaopatrzenia w wodę obiekty
produkcyjno-gospodarcze Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Stanisława Walendowskiego oraz
zapewnienie wody do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców miejscowości Nowa Wieś w ilości:
Qśr.d = 83,90 m3 /dobę,
Qdop.r = 30 639,00 m3/rok.
2. Usługę wodną obejmującą wprowadzenie ścieków przemysłowych tj. wód popłucznych z płukania
filtrów na stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś po uprzednim podczyszczeniu wód
w odstojniku do wód tj. do rzeki Prosny w km 17+500, istniejącym wylotem – o średnicy Ø160,
zlokalizowanym na działce o nr. ewid. 267 (obręb Czołnochów, gmina Gizałki, powiat pleszewski, woj.
wielkopolskie) o współrzędnych w układzie PL-ETRF2000: X: 5767657 Y: 6482905 w ilości:
Qśr dob = 2,75 m3/d,
Qmax.godz.= 1,38 m3/godz,
Qmax. s. = 0,00038 m3/s,
Qroczne dop. = 1 004,0 m3/rok
o maksymalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń dla:
zawiesiny ogólnej ≤ 35 g/m,
żelaza ogólnego ≤ 10 mg Fe/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. 2233 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.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gizałki
(ePuap: /4uig1a6t0o/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań
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