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Państwowe l
Gospodarstwo Woc^ne ^Q"^ -12- 2 O
Wody Polskie
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OBWIESZCZENIE

Kalisz, dnia 14 grudnia 2021 r.
(BIP, tablica ogłoszeń)

Na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021r., póz. 2233 z późn. zm.)
w związku z 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 (Dz. U. 2021r., póz. 247 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza, że

została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego
na potrzeby zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów Kuźnica-Dalachów" na:

l. likwidację rowu otwartego (ode. l, str. L) i wykonanie drenażu ode. l wraz z wylotem Wył na dz. nr
ewid. 805 obręb Dalachów;

2. likwidację rowu otwartego (ode. 2, str. P) i wykonanie drenażu ode. 2 wraz z wylotem Wy2 na dz. nr
ewid. 191 obręb Dalachów;

3. przebudowę rowu otwartego (str. P) na dz. nr ewid. 808/1, 807/, 806, 805, 856, 884/1, 191, 652
obręb Dalachów;

4. przebudowę przepustu Pl na dz. nr ewid. 856 obręb Dalachów.

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.

Treść decyzji udostępnia lie na Biuletvnie Informacji PybliczneIWód Polskich z dniem 14 grudnia
2021r.
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Otrzymum:
l. Urząd Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki
2. Starostwo Powiatowe w Oleśnie

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl


