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Kalisz, dnia 26 maja 2022 r.

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.,
póz. 2233 z późn. zm.);

podaję (przez 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. przez rzekę Julianpolka (Jaworzynka)
w km 5+358 metodą bezwykopową, tj. za pomocą przewiertu sterowanego, rurociągiem kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej 063PE w rurze osłonowej 090PE pod dwoma przepustami 0 1200 bet.
na głębokości min 1,0 m od dna przepustu o parametrach:
- długość przejścia (rury osłonowej) - 9,0 m
- lokalizacja - nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 32 obręb 0016 Młyny w Gminie

Rudniki, powiecie oleskim, województwie opolskim,
- współrzędne geodezyjne przejścia w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w obrębie koryta cieku: -

granica przepustu północna: X 5658127.6603, Y 6541556.7454, granica przepustu południowa:
X 5658125.1254, Y 6541555.4727,

- rzędna osi rurociągu 63PE pod przepustami Dnl200 - 203,00 m n.p.m.,
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej 90PE pod przepustami Dnl200 - 203,045 m n.p.m.,
- rzędna twardego dna cieku (przepustu) - 204,05 m n.p.m.

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

o
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. BIP, 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.

Dyrektor
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
l. Urząd Gminy Rudniki

(ePUAP:/GminaRudniki/SkrytkaESP)
2. ZUZa/a;BIPRZGW Poznań
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