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Kalisz, dnia 27 października 2022 r. 

 

PO.ZUZ.2.4210.302.2022.GW     

 
OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) w związku z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne      

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia,             

że na wniosek z dnia 6 sierpnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędu za pomocą istniejącego 

głębinowego ujęcia wody – studni głębinowej, zlokalizowanego na działce o nr 94, obręb Mamoty, 

gmina Czermin, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, (ustalone zasoby eksploatacyjne 

wynoszą Qe= 5,0 m3/h przy depresji S=3,6m, obszar zasobowy powierzchni 217 900 m2) w celu 

nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni bębnowej z wykorzystaniem istniejącego stawu 

ziemnego nr 1 w ilości:  

Qmax.s= 0,0014 m3/s,     

Qśr.d= 110,0 m3/dobę, 

Qdop.r= 16 830,0 m3/rok,  

w okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku, 

2.  szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód na potrzeby  

nawadniania gruntów i upraw za pomocą deszczowni z wykorzystaniem istniejącego stawu ziemnego 

w ilości i w okresie, o których mowa w pkt 1.,  na powierzchni – 8,00 ha na nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów pod nr 88 obręb Mamroty, gmina Czermin, powiat pleszewski, województwo 

wielkopolskie.  

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.

  

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu 

podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni  

 

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. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz. 

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego 

obwieszczenia, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Kaliszu, 

ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod                              

nr tel. 62 600 60 25. 
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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. 

 

 

 

 

 

     Dyrektor 

Anna Marecka 

  /podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

ul. Poznańska, 79 63-300 Pleszew 

(ePUAP: /o2u1i99sgf/SkrytkaESP),  
2. Urząd Gminy Czermin 
       63-304 Czermin 47 
      (ePUAP//2ay76x4pi6/SkrytkaESP) 

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

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


