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PO.ZUZ.2.4210.405.2021.AC 

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: 

 

wykonanie urządzenia wodnego, polegające na rozbudowie istniejącego zbiornika ziemnego dla 

potrzeb własnego gospodarstwa, o parametrach jak poniżej: 

                     - powierzchnia czaszy – 4 500,0 m2, 

- powierzchnia zw. wody1 – 4 128,0 m2, 

- powierzchnia dna – 3 181,2 m2, 

- objętość zmagazynowanej wody2 – 4 750,98 m3, 

- optymalna głębokość zmagazynowanej wody – 1,4 m, 

- rzędna terenu w obrębie skarp – 117,8 – 118,7 m n.p.m., 

- projektowana rzędna dna – 115,8 m n.p.m.,  

- optymalna rzędna zwierciadła wody – 117,2 m n.p.m., 

- zbiornik o kształtach nieregularnych o nachyleniu skarp 1:1,5, 

- współrzędne – 1. narożnik południowo – zachodni X: 5726665.43; Y: 6515907.53, 2. 

narożnik południowo – wschodni X: 5725679.30; Y: 6516003.04, 3. narożnik północno            

– zachodni X: 5725689.65; Y: 6515897.18, 4. narożnik północno – wschodni X: 5725729.30; 

Y: 6516046.20. 

 

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.).  

 

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. Gmina Godziesze Wielkie 
(ePuap: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP) 

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

 Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


