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PO.ZUZ.2.421.338.2019.MŻ 

 
Informacja 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 24-

09-2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w 

związku z inwestycją „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji”, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:  

a) wykonanie urządzenia wodnego – systemu drenażowego zlokalizowanego na działce 55/4 (obręb -

0008 Kakawa Kolonia) składającego się z 6 rzędów tuneli filtracyjnych złożonych z komór filtracyjnych, 

w łącznej ilości 84 kompletów komór. Rozstaw pomiędzy poszczególnymi rzędami tuneli wynosi 1,5 m 

w osiach. Komory filtracyjne o długości min. 1350 mm, szerokości min. 560 mm, wysokości min. 300 

mm oraz pojemności min. 123 litry – to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane z 

technologii wtryskowej. Po połączeniu z deklami na początku i na końcu tworzą tunel filtracyjny. 

Współrzędne geograficzne lokalizacji tuneli filtracyjnych: 

 X Y 

A 5719033,75 6512266,79 

B 5719032,27 6512266,74 

C 5719030,75 6512266,75 

D 5719029,23 6512266,74 

E 5719027,74 6512266,73 

F 5719026,25 6512266,73 

G 5719033,84 6512247,82 

H 5719032,34 6512247,78 

I 5719030,85 6512247,76 

J 5719029,35 6512247,79 

K 5719027,84 6512247,76 

L 5719026,34 6512247,77 

 

b) usługę wodną polegającą na wprowadzeniu ścieków do ziemi z istniejącego obiektu poszkolnego z 

przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości znajdującego się na działce nr 

55/4 (obręb 0008 Kakawa) w ilości: 

Qmax/s= 0,000075 m3/s 
Qśr.dobowe= 3,26 m3/d 
Qmax.rok = 1189,90 m3/rok 
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O dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych 

do ziemi: 

BZT5= 40 g O2/m3 

ChZT = 150 g O2/m3 

Zawiesina ogólna = 50 g/m3 . 

 

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy 

podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania niniejszego pisma. 

 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r.  K.p.a., informuję  

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania 

ewentualnych uwag, wniosków i postulatów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.   

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 

229 w godzinach 8.00 do 15.00.  

 

 

Pouczenie 

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie wnosi się do 

organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich za 

pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód, Wód Polskich w Kaliszu. Ponaglenie powinno zawierać 

uzasadnienie.  

Dyrektor 

                                               Anna Marecka 

                                             /podpisano elektronicznie/ 
 
 
 

Otrzymują: 
 

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie, 
/id3b7j8d0o/SkrytkaESP 

2. a/a ZUZ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  Dyrektor 

   Anna Marecka 

      /podpisano elektronicznie/ 
 


