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Kalisz, dnia 4 marca 2022 r. 

PO.ZUZ.2.4210.60.2022.BK 

 

OBWIESZCZENIE  

(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego) 

 

Na podstawie art. 401 ust. 3, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 

2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), 

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że w dniu 4 marca 

2022 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na: 

1. prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Prosnę, starorzecze rzeki 

Prosny oraz Kanał Józefów, a także przez wał przeciwpowodziowy – rurociągu wodociągowego 

PEHD Ø160 magistralnego Żydów-Borek (doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do 

miejscowości Borek), zgodnie z poniżymy opisem: 

1.1. przekroczenie nr 1 przez starorzecze rzeki Prosny (zamulone, zarośnięte roślinnością): 

− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu: 

• początek przejścia: X – 5729411,67; Y – 6507325,83,     

• koniec przejścia: X – 5729415,11; Y – 6507342,70,     

− lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 190, 296 - obręb 0023 Żydów  

(Ark. 1.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, 

− całkowita długość przewiertu [mb] - 17,2 m, 

− metoda przekroczenia - przewiert/przecisk, 

− rzędna terenu - 107,30 m n.p.m., 

− rzędna osi rurociągu - 105,52 m n.p.m., 

− rzędna góry rury osłonowej - 105,60 m n.p.m., 

− głębokość przykrycia rury - 1,70 m, 

1.2. przekroczenie nr 2 przez starorzecze rzeki Prosny: 

− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu: 

• początek przejścia: X – 5729374,11; Y – 6507444,13,     

• koniec przejścia: X – 5729356,74; Y – 6507500,58,     

− lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 203, 298/1, 308 - obręb 0023 Żydów 

(Ark. 1.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, 

− całkowita długość przewiertu [mb] – 59,0 m, 

− metoda przekroczenia – przewiert/przecisk, 

− rzędna twardego dna rzeki – 103,90 m n.p.m., 

− rzędna osi rurociągu – 100,82 m n.p.m., 

− rzędna góry rury osłonowej – 100,90 m n.p.m., 

− głębokość pod twardym dnem rzeki – 3,00 m, 

− szerokość dna rzeki – 10,1 m, 

− głębokość starorzecza w miejscu przekroczenia – 1,1 m, 

1.3. przekroczenie nr 3 przez rzekę Prosnę w km 78+290: 
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− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu 

(lokalizacja końcowego odcinka wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego), 

• początek przejścia: X – 5729105,82; Y – 6508106,75,     

• koniec przejścia: X – 5729162,33; Y – 6508371,37,     

− lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 296, 353, 459/1 - obręb 0023 Żydów 

(Ark. 1.), nr 483/2 - obręb 0023 Żydów (Ark. 2.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, 

województwo wielkopolskie (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego), 

− całkowita długość przewiertu [mb] – 273,0 m (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta 

rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego), 

− metoda przekroczenia – przewiert/przecisk, 

− rzędna twardego dna rzeki – 103,20 m n.p.m., 

− rzędna osi rurociągu – 100,12 m n.p.m., 

− rzędna góry rury osłonowej – 100,20 m n.p.m., 

− głębokość pod twardym dnem rzeki – 3,00 m, 

− szerokość dna rzeki – 12,0 m, 

− głębokość koryta w miejscu przekroczenia – 3,0 m, 

1.4. przekroczenie nr 4 przez prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Prosny: 

− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu 

(lokalizacja końcowego odcinka wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego), 

• początek przejścia: X – 5729162,03; Y – 6508299,58,     

• koniec przejścia: X – 5729162,33; Y – 6508371,37,     

− lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 296, 353, 459/1 - obręb 0023 Żydów 

(Ark. 1.), nr 483/2 - obręb 0023 Żydów (Ark. 2.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, 

województwo wielkopolskie (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego), 

− całkowita długość przewiertu [mb] – 273,0 m (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta 

rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego), 

− metoda przekroczenia – przewiert/przecisk, 

− rzędna korony wału – 109,50 m n.p.m., 

− rzędna stopy wału – 107,60 m n.p.m., 

− rzędna osi rurociągu – 103,02 m n.p.m., 

− rzędna góry rury osłonowej – 103,10 m n.p.m., 

− głębokość przykrycia rury (od korony wału) – 6,4 m, 

1.5. przekroczenie nr 5 przez prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Prosny: 

− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu, 

• początek przejścia: X – 5729068,46; Y – 6508550,03,     

• koniec przejścia: X – 5728998,40; Y – 6508584,03,     

− lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 604/3, 605/1, 606/3, 607/1 - obręb 

0023 Żydów (Ark. 2.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, 

− całkowita długość przewiertu [mb] – 78,0 m, 

− metoda przekroczenia – przewiert/przecisk, 



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Kaliszu 
ul. Skarszewska  42A, 62-800 Kalisz 
tel.: 62 600 60 00 |  e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl 

Strona 3 z 5 
www.wody.gov.pl 

 

− rzędna korony wału – 108,60 - 108,70 m n.p.m., 

− rzędna stopy wału – 106,70 m n.p.m., 

− rzędna osi rurociągu – 103,00 m n.p.m., 

− rzędna góry rury osłonowej – 103,08 m n.p.m., 

− głębokość przykrycia rury (od korony wału) – 5,52 m, 

1.6. przekroczenie nr 6 przez Kanał Józefów w km 2+660: 

− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu, 

• początek przejścia: X – 5728799,43; Y – 6508751,93,     

• koniec przejścia: X – 5728800,47; Y – 6508768,57,     

− lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 588, 623 - obręb 0023 Żydów  

(Ark. 2.) oraz nr 131 - obręb Borek (Ar. 1), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, 

województwo wielkopolskie, 

− całkowita długość przewiertu [mb] – 19,0 m, 

− metoda przekroczenia – przewiert/przecisk, 

− rzędna twardego dna kanału – 104,90 m n.p.m., 

− rzędna osi rurociągu – 102,82 m n.p.m., 

− rzędna góry rury osłonowej – 102,90 m n.p.m., 

− głębokość przykrycia rury – 2,00 m, 

− szerokość dna kanału – 2,50 m, 

− głębokość koryta w miejscu przekroczenia – 1,9 m, 

2. zlokalizowanie nowego obiektu budowlanego – rurociągu wodociągowego PEHD Ø160 

magistralnego Żydów-Borek (doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości 

Borek) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym w znacznej części na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat oraz częściowo na obszarze na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, tj. na nieruchomościach oznaczonych  

w ewidencji gruntów pod nr 44, 118, 131 - obręb 003 Borek, nr 190, 201/1, 203, 204, 296, 298/1, 

308, 314, 353, 459/1 – obręb 0023 Żydów (Ark. 1), nr 588, 606/3, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1, 

612/1, 613/1, 614/1, 615/1, 616/1, 617/1, 618/1, 619/1, 620/1, 621/1, 621/1, 622, 623 – obręb 

0023 Żydów (Ark. 2) w Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, 

którego przebieg na obszarze opisują następujące współrzędne geodezyjne punktów 

charakterystycznych – poszczególnych odcinków (od pkt. 1 do 29) w układzie odniesienia  

PL-ETRF2000: 

1. X-5729409,92; Y-6507317,31, 
2. X-5729413,40; Y-6507334,33, 
3. X-5729391,11; Y-6507446,23, 
4. X-5729389,12; Y-6507448,19, 
5. X-5729372,05; Y-6507450,85, 
6. X-5729359,01; Y-6507493,22, 
7. X-5729336,86; Y-6507526,96, 
8. X-5729320,86; Y-6507551,33, 
9. X-5729299,38; Y-6507584,04, 
10. X-5729408,34; Y-6507716,46, 
11. X-5729104,96; Y-6507869,07, 
12. X-5729079,94; Y-6507881,61, 
13. X-5729072,72; Y-6507885,24, 
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14. X-5729052,48; Y-6507897,81, 
15. X-5729037,60; Y-6507912,83, 
16. X-5729027,99; Y-6507934,59, 
17. X-5729022,82; Y-6507970,79, 
18. X-5729017,21; Y-6507990,35, 
19. X-5729031,34; Y-6508009,59, 
20. X-5729075,50; Y-6508069,78, 
21. X-5729107,92; Y-6508113,95, 
22. X-5729146,78; Y-6508248,39, 
23. X-5729031,40; Y-6508567,98, 
24 X-5728902,67; Y-6508630,81, 
25. X-5728801,03; Y-6508626,90, 
26. X-5728799,43; Y-6508751,93, 
27. X-5728819,60; Y-6509062,07, 
28. X-5728823,71; Y-6509070,72, 
29. X-5728829,21; Y-6509088,32. 

 

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowi, że jeżeli liczba stron 

w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych 

niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

Wydane pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa, uważa się za doręczone stronom po 

upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 

lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego). 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje strony, że od wydanego pozwolenia 

wodnoprawnego służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 

 Ponadto w myśl art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - do pozwolenia 

wodnoprawnego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy 

art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

a więc niezwłocznie po jego wydaniu – organ podaje do publicznej wiadomości informacje o jego 

wydaniu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także 

udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego 

go urzędu treść tego pozwolenia wodnoprawnego. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia 

treści pozwolenia wodnoprawnego. 

W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości 

niniejszego obwieszczania przez urząd starostwa powiatowego i urząd gminy na okres 14 dni. 

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych 

Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją 

potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia. 

Treść pozwolenia wodnoprawnego udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód 

Polskich z dniem 4 marca 2022 r. 

 
 
  

Z-ca Dyrektora 
Adam Nowak 

/podpisano elektronicznie/ 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(49)&cm=DOCUMENT
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Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10, 62 - 872 Godziesze Małe 

(ePUAP: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP), 

2. Starostwo Powiatowe w Kaliszu, 

ul. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, 

(ePUAP: /SPKalisz/SkrytkaESP) 

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

 


