Kalisz, dnia 1 czerwca 2022 r.
PO.ZUZ.2.4210.136.2022.MN
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 31 maja
2022 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na:
I.1. przebudowę urządzenia wodnego: rowu przydrożnego lewostronnego (wraz z powiązanymi
z nimi funkcjonalnie (przebudowywanymi i nowobudowanymi) przepustami pod zjazdami
i wylotem przykanalika od wpustów do rowu) drogi powiatowej nr 4597P Zakrzyn - Młynisko
w km drogi 0+000,00 – 2+789,40:
− długość łączna:
2813,9 mb (liczona po osi dna rowu)
− szerokość dna:
0,4 m
− głębokość:
0,5 - 1,2 m
− spadek:
0,2 - 20‰
− nachylenie skarp:
1:1 ÷1:1,5

− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
Początek rowu: km 0+000,00 X=6519512.0944 Y=5744975.3856
Koniec rowu: km 2+789,4
X=6522179.2846 Y=5745769.4353
I.2. likwidację urządzenia wodnego: rowu przydrożnego prawostronnego (wraz z powiązanymi
z nimi funkcjonalnie przepustami pod zjazdami) drogi powiatowej nr 4597P Zakrzyn - Młynisko
w km 0+000,00 – 1+617,70 (wg kilometracji drogi 0+088,20 – 1+704,00):
− długość całkowita:
1617,70 mb
− szerokość dna:
0,4 m
− głębokość:
0,5 - 1,2 m
− spadek:
0,2 - 2‰
− nachylenie skarp:
1:1 ÷1:1,5

− współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
Początek rowu: km 0+000,00 X=6519604.2600 Y=5744959.1000
Koniec rowu: km 1+617,7
X=6521158.6300 Y=5745392.2600
I.3. przebudowę istniejących urządzeń wodnych: istniejących przepustów:

o średnicy Ø400 na przepust Ø500 na rowie melioracyjnym pod rozbudowywaną drogą powiatową
nr 4597P Zakrzyn - Młynisko w km 1+788,10
o średnicy Ø400 na przepust Ø500 na rowie melioracyjnym pod rozbudowywaną drogą
powiatową nr 4597P Zakrzyn - Młynisko w km 2+329,50,
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I.4. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego

pochodzących z jezdni, chodników, zjazdów, rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4597P Zakrzyn
– Młynisko, wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej
służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, istniejącym wylotem, zlokalizowanym
na działce ewidencyjnej nr 516, obręb Zakrzyn w Gminie Lisków, powiecie kaliskim, województwie
wielkopolskim w ilości:
− maksymalnej sekundowej: Qmax.sek.= 0,1251 m3/sek
− średniej rocznej: Qśred..rok. = 5581 m3/rok
z powierzchni utwardzonych (jezdnia, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy), wynoszących dla kolektora D1
(od studni D-1, tj. km 3+193,50 do km 3+446,20 a następnie z przejmowanego kolektora
w drodze powiatowej w Zakrzynie o dł. 660 m):
− zlewnia rzeczywista Frz = 0,7227 ha,
− zlewnia zredukowana Fz = 0,65766 ha,
z powierzchni utwardzonych (jezdnia, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy), wynoszących dla kolektora
D2 (od studni D-2, tj, km 3+193,50 do km 2+800, tj. skrzyżowania z drogą na Jeziorko):
− zlewnia rzeczywista Frz = 0,35415ha,
− zlewnia zredukowana Fz = 0,30457 ha.
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, 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.
W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości
niniejszego obwieszczania przez urząd starostwa powiatowego i urząd gminy.
Po dokonaniu zawiadomienia stron postępowania 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.
Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
1. Urząd Gminy Koźminek
/4c4jq5gy8m/SkrytkaESP (e-PUAP)
2. Urząd Gminy Lisków
/8071wywnju/SkrytkaESP (e-PUAP)
3. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
/SPKalisz/SkrytkaESP
4. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.
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