
Kalisz, dnia 4 lutego 2020 r.

PO.ZUZ.2.4210.36.2020.BK
OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art.  49  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni
w Kaliszu  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia,  że   w dniu  20 stycznia
2020  r.  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  pozwolenia
wodnoprawnego na: 
1. usługi wodne, obejmujące:

1.1. odprowadzanie do wód tj.  rzeki  Prosny i  Wyderki  wód opadowych lub roztopowych,  ujętych
w otwarte  lub zamknięte  systemy kanalizacji  deszczowej,  służące do odprowadzania  opadów
atmosferycznych, 

1.2. odprowadzanie do urządzeń melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) wód opadowych lub
roztopowych,  ujętych  w  otwarte  lub  zamknięte  systemy  kanalizacji  deszczowej,  służące  do
odprowadzania opadów atmosferycznych, 

1.3. odprowadzanie  do  urządzeń  wodnych (ziemnych  rowów  przydrożnych)  wód  opadowych  lub
roztopowych,  ujętych  w  otwarte  lub  zamknięte  systemy  kanalizacji  deszczowej,  służące  do
odprowadzania opadów atmosferycznych, 

1.4. odprowadzanie do urządzeń  wodnych (zbiorników, służących do gromadzenia wody opadowej
lub  roztopowej  -  retencyjnych/zbiornika  retencyjno-infiltracyjnego)  wód  opadowych  lub
roztopowych,  ujętych  w  otwarte  lub  zamknięte  systemy  kanalizacji  deszczowej,  służące  do
odprowadzania opadów atmosferycznych, 

2. wykonanie urządzeń wodnych:
2.1. ziemnych  rowów  przydrożnych,  odprowadzających  wody  opadowe  lub  roztopowe  do

odbiorników,
2.2. zbiorników służących do gromadzenia wody opadowej lub roztopowej - retencyjnych/zbiornika

retencyjno-infiltracyjnego,
2.3. wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania  wód opadowych do urządzeń

wodnych tj. ziemnych rowów przydrożnych,
2.4. wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania  wód opadowych do urządzeń

wodnych  tj.  zbiorników  służących  do  gromadzenia  wody  opadowej  lub  roztopowej  -
retencyjnych/zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

2.5. wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych do wód tj. rzeki
Prosny i Wyderki,

2.6. wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania  wód opadowych do urządzeń
melioracji wodnych tj. rowów melioracyjnych,

3. likwidację urządzeń wodnych:
3.1. istniejących ziemnych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami i przepustami,
3.2. wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania  wód opadowych do urządzeń

melioracji wodnych tj. rowów melioracyjnych,
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3.3. zbiornika służącego do gromadzenia wody opadowej lub roztopowej,
4. wykonanie obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny tj.:

4.1. kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, 
4.2. układu drogowego wraz niezbędną infrastrukturą (np. barierami, oświetleniem ulicznym), 
4.3. ziemnych rowów drogowych (odwadniających pas drogowy) wraz z przepustami,
4.4. wylotów urządzeń kanalizacji deszczowej do wód,
4.5. wylotów  urządzeń  kanalizacji  deszczowej  do  urządzeń  melioracji  wodnych  (rowów

melioracyjnych),
4.6. wylotów   urządzeń  kanalizacji  deszczowej  (pojedynczych  przykanalików)  do  urządzeń

wodnych,
4.7. umocnienia wylotów,
4.8. obiektów konstrukcyjnych (przejść dla zwierząt),
4.9. sieci i urządzeń wysokiego napięcia 110 kV,

5. likwidację obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny tj.
linii kablowej 110 kV od słupa nr 61 do słupa nr 62,

dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 od km
0+400,00 do km 13+202,77”.

Ww. zamierzenie jest realizowane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowywania inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j.  Dz.U.  z  2018 r.  poz.  1474
z poźn. zm.).

Zgodnie z treścią art.  49 § 1 i  2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania
administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne  obwieszczenie,  inne  publiczne  ogłoszenie  lub  udostępnienie  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą
termin  wywieszenia  na  tablicy  ogłoszeń,  innego  publicznego  ogłoszenia  lub  udostępnienia
w Biuletynie  Informacji  Publicznej  do  Działu  Zgód  Wodnoprawnych  Zarządu  Zlewni  w  Kaliszu
z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Pouczenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Urząd Miejski w Praszce

(ePUAP: /GminaPraszka/SkrytkaESP),
2. Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

(ePUAP: /PowiatOleski/SkrytkaESP),
3. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

(ePUAP: /660q2rlvsj/SkrytkaESP),
4. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.
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Dyrektor
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/


