
PREZYDENT MIASTA KALISZA 
Glowny Rynek 20,62-800 Kalisz 

WSRK.6341.0121.2015 
DDM nr:D2015.12.00253 

Kalisz, dnia 02 grudnia 2015 roku 

I N F O R M A C  J A  
o wszczqciu postqpowania administracyjnego w sprawie 

wydania pozwolenia wodnoprawnego 

I Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst 
ustawy w Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku o udostqpnianiu inforrnacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzial-ywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.), 

PREZYDENT MIASTA KALISZA 
informuje, i e  

zostalo wszczqte postqpowanie administracyjne, w sprawie wydania Gminie 
Lbdi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nastqpujqcych urzqdzen 
wodnych: zbiornika-osadnika ,,Strykowska" poloionego w dolinie rzeki lbdki 
pomiqdzy ul. Wojska Polskiego i ul. Strykowskq w Lodzi, odcinkowej 
przebudowy koryta rzeki L6dki w czaszy zbiornika ,,Strykowska" polegajqcej 
na zmniejszeniu glqbokogci koryta na odcinku od km 16 + 498 do km 16 + 555 
oraz zmian istniejqcych umocnien dna i skarp rzeki w strefie zbiornika tj. na 
odcinku od km 16 + 498 do km 16 + 654. 

Dokumenty dotyczqce przedmiotu sprawy tj. - operat wodnoprawny z zalqcznikami, 
udostqpnione sq do wglqdu zainteresowanyrn w Wydziale ~rodowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Komunalnej Urzqdu Miejskiego w Kaliszu, Glowny Rynek 20 (p. I, 
pok. nr 30, tel kon. 62-76-54-414) oraz w Departamencie Spraw Spolecznych 
Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzqdu Miasta Eodzi ul. Piotrkowska 175 pok. 
204, w okresie od dnia 09 do dnia 15 grudnia 2015 roku wlqcznie. W ciigu 
tego okresu zainteresowani mogq skladat do Prezydenta Miasta Kalisza uwagi 
i wnioski dotyczqce wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego - 
pisemnie, ustnie lub e-mailem na adres wsrk@um.kalisz.pl wpisujqc 
,,Strykowska9' w polu <ternat>. 
Organem wyznaczonym przez Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu, do przeprowadzenia postqpowania administracyjnego i wydania decyzji, 
jest Prezydent Miasta Kalisza. 
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