
Ê państwüwe kalisz, 15 listopada 2018 r.
ä Gospodarstwo Wodne

W d P l k'v 0 Y O5 le Uřčlfas ołaaxnf Moxasao..
|='o.zuz.2.421.354.2o18.1G wpłynęłfi -ffr.Paaaz. ...... _.Q0 ,f

_ SP1 Zfiławfiß ................ .."'¿Informacja '
o wszczęciu postępowania administracyjn

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.
1566 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia,
że w dniu 19.03.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie:

1. piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Ożarki w km 10+1-49 za pomocą
istniejącej zastawki do maksymalnej rzędnej piętrzenia wody - 211,55 m n.p.m.

2. poboru wód powierzchniowych rzeki Ożarkl dla potrzeb obiektu stawowego „5łonlny” do
napełniania, zasilania stawów i utrzymania zalewu za pomocą:

0 ujęcia wody - istniejącego rurociągu o średnicy 20 cm z wlotem w km 10+181,
doprowadzającego wodę do stawu nr 3 z rzeki Ożarki,

' ujęcia wody - istniejącego rurociągu o średnicy 600 mm z wlotem w km 10+152,
doprowadzającego wodę do stawu nr 2 z rzeki Ożarki,

w ilości:
Qmm = 0,033 m3/s
Qmaz.1¬= 117,7 mg/h
O¿„;|b= 929,3 mg/db

QdÜp_m„„E = 227676,7 m3/rok

W ciągu 245 dób w okresie od 1 marca do 31 października kazdego roku.

3. Zrzutu wody ze stawów do rzeki Ożarki za pomocą mnlcha spustowego z wylotem w km 9+375
rzeki Ożarki, w ilości:
Qmam = 0,388 m3/s
O¿f_ab= 218793 m3/db
Qaap.fa=zna = 65638,0 m3 /rok

W ciągu 3 dób w okresie od 01 marca do 31 grudnia kazdego roku.

Wnioskodawca wystąpił równiez o:
I zatwierdzenie projektu Instrukcji gospodarowania wodą na rzece Ozarce;
'I wygaszenle decyzji - pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Wleluńskiego

wydanego w dniu 31.03.2014r. nr RS.6341.6.2014.:
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Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się
z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag
W terminie 7 dni ed dnie otrzymanie niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są W Z‹'='r2ąd2i@ Zlewfli
w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.
Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) Wobec powyższego niniejszą
informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób ziiiuyczajowo przyjęty (tj. tablica
ogłoszeń, BIP) wterminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacičl. ze była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń
w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie
przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-
800 Kalisz. .
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