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Kalisz, dnia 28 września 2021 r. 
 

PO.ZUZ.2.4210.366.2021.BK 
 

 

Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 
 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 624 z późn. zm.); 

 

podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację, 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

wszczął postępowanie administracyjne 

w sprawie: 

 

wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego znak 

RPR.6341.1.64.2011 z dnia 9 grudnia 2011 r., wydanego przez Starostę Ostrowskiego dla Gminy 

Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice - w częściach opisanych w pkt II.2. oraz pkt IV.3., 

obejmujących „szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód 

popłucznych istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego (działka nr 589) w m. Psary ze stacji 

uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Psary, gmina Sieroszewice oraz „dokonywanie 

badań ścieków (wód popłucznych) w zakresie normowanych wskaźników z częstotliwością nie 

mniejszą niż raz na dwa miesiące”.  

 

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

 

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. strona podmiotowa Biuletynu Informacji 

Publicznej, tablica ogłoszeń - przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych 

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

i terminie podania do publicznej wiadomości. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Sieroszewice 

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, 

(ePUAP: /UGSieroszewice/SkrytkaESP), 

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

Dyrektor 
Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 

 


