
PREZYDENT MIASTA KALISZA 
Gl6wny Rynek 20,62-80 Kalisz 

WSRK.6341.0121.2015 
DDM nr: D20 16.0 1.0 1566 

Kalisz, dnia 1 8 stycnia 20 16 roku 

INFORMAC JA 
o wydaniu pomolenia wodnoprawnego 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 72 ust. 6 ustawy z 03 paidziernika 2008 roku 
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczelistwa 
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.) informujq, ze w dniu 18 grudnia 201 5 roku zostala wydana Miastu 
E6di decyzja znak: WSRK.634 1.012 1.20 15 - pozwolenie wodnoprawne 
na wykonanie wymienionych ponizej urzqdzeri wodnych oraz na wykonanie prac 
w korycie rzeki E6dki: 

zbiornika-osadnika ,,Strykowska" z wydzielonymi przy pomocy dw6ch 
przegr6d gabionowych strefami sedymentacji, biofiltracji i od-, 
odcinkowej przebudowy koryta rzeki L6dki w czaszy zbiornika, 
rozbi6rki istniejqcych i wykonanie nowych umocnien dna i skarp rzeki 
w strefach odplywu, biofiltracji, sedymentacji i powyzej tej strefy. 

Z treiciq decyzji oraz z dokumentacjq dotyczqcq przedmiotu sprawy moina 
zapoznak siq w Wydziale ~rodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzqdu 
Miejskiego w Kaliszu przy ul. Gl6wny Rynek 20 (p. I. pok. 30, tel. kont. 62 7564 
414) oraz w Departamencie Spraw Spdecznych Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzqdu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 pok. 204. 



URZAD MIEJSKI W KALISZU 
WYDZIAL SRODOWISKA, ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Gl6wny Rynek 20; 62-800 Kalisz 

WSRK.6341.0121.2015 
DDM nr: D2016.01.01571 
Kalisz, dnia 18 stycznia 201 5 roku. 

Unqd Miasta todzi 
Departament Spraw Spolecznych 
Wydzial Gospodarki Komunalnej 
ul. Piotrkowska 175 
90-447 t d d i  

Urzqd Miejski w Kaliszu Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej przesyla w zalqczeniu inforrnacjq, o wydaniu w dniu 18 grudnia 2015 roku 
Miastu Lodi decyzji znak; WSRK.634 1.0 12 1.201 5 - pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie nastqpujqcych urzqdzen wodnych: zbiornika-osadnika ,,StrykowskaW 
polozonego w dolinie rzeki l6dki pomiqdzy ul. Wojska Polskiego i ul. Strykowskq 
w Lodzi, odcinkowej przebudowy koryta rzeki L6dki w czaszy zbiornika ,,StrykowskaV 
polegajqcej na zrnniejszeniu glqbokoSci koryta na odcinku od km 16 + 498 do km 16 + 555 
oraz zmian istniejqcych urnocnien dna i skarp rzeki w strefie zbiornika tj. na odcinku od 
km 16 + 498 do km 16 + 654 z proSbq o: 
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 
- wywieszenie informacji na tablicy ogloszen w Gmachu Urzqdu Miasta Lodzi, 
w okresie od dnia 21 stycznia do dnia 03 lutego 2016 roku wlqcznie. 
Po uplywie tego terminu dokument, z zamieszczonq na odwrocie stosownq adnotacjq 
potwierdzajqcq upublicznienie, prosimy zwr6ciC na adres Wydziahr. 


