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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. . 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2268 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni 

Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 05.07.2019r. na wniosek Gospodarstwa Rybackiego 

Czajków – Dzikie Nowe, Leszek Roj Czajków 253/3, 63-524 Czajków, Tadeusz Radziej zam. Rogaszyce 

211/5, 63-506 Kochłowy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – użytkowanie wód znajdujących się w stawach i 

rowach obejmujące pobór wód do stawów z Rowu Krzyżowiec oraz zrzuty wody znajdujących się w 

stawach do Rowu Krzyżowiec dla potrzeb hodowli ryb w stawach rybnych zlokalizowanych na dz. nr ew. 

1748, 1747, 1746 obręb Klon dz. nr ew. 992/2 obręb Jelenie. 

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 od dnia 

otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy  

ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 229 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 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Wobec powyższego niniejszą informację 

należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP)  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.   

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że 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. 

 

 

       
 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Gminy Czajków – (ePUAP) 

Czajków 39, 63-524 Czajków (tablica ogłoszeń) 

2. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie - (ePUAP) 

Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 

3. ZUZ a/a; BIP RZGW Poznań 

Dyrektor 

Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 


