
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Poznaniu 

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań 

tel.: +48 (61) 85 08 400, 401 | faks: +48 (61) 85 08 402 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 
 

 
 

 

 

 

 

PO.ZUZ.4.4210.831.3.2021.MZ Poznań, dnia 1 grudnia 2021 r. 

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 
 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, na podstawie art. 400 

ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) informuje, iż:  

na wniosek 

7R Projekt 54 Sp. z o.o. 

w s z c z ą ł    p o s t ę p o w a n i e, 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

a. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz dwoma 

wylotami na działce ewidencyjnej nr 19/9, obręb Braciszewo, gmina Gniezno, powiat 

gnieźnieński, województwo wielkopolskie; 

b. wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidację zbiornika ziemnego, rurociągu melioracyjnego 

DN 500 od powyższego zbiornika, o długości L=78,5m, a także studni betonowej DN 1,5m, 

rurociągu melioracyjnego DN 200 od powyższej studni, o długości L=87,3m, aż do projektowanej 

studzienki odpływowej na działce ewidencyjnej nr 19/9, obręb Braciszewo, gmina Gniezno, 

powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie; 

c. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie drenaży ø 126/113 mm, studzienek drenarskich 

ø 315 mm, studni zbiorczej z pompą ø 1500 mm, odprowadzalnika wód drenażowych: przewodu 

tłocznego ø160 mm – 50 m, wykonanie zbieracza melioracyjnego od północnej granicy działki 

ewidencyjnej nr 19/9, obręb Braciszewo, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie; 

d. usługi wodne, trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów 

górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów 

w granicach administracyjnych miast, tj. trwałe odwadnianie budynków i gruntów na działce 

ewidencyjnej nr 19/9, obręb Braciszewo, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie; 

e. usługi wodne w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych 

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania 

opadów atmosferycznych, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód z drenażu 

za pomocą projektowanych wylotów do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego jw. z terenu 

inwestycji na działce ewidencyjnej nr 19/9, obręb Braciszewo, gmina Gniezno, powiat 

gnieźnieński, województwo wielkopolskie, 

f. usługi wodne w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych 

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania 

opadów atmosferycznych, tj. odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych oraz wód 

z drenażu, ze zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, poprzez istniejącą studnię drenarską 

do istniejącego rurociągu drenarskiego na działce ewidencyjnej nr 19/9, obręb Braciszewo, gmina 

Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. 

 
Z-CA DYREKTORA 
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/podpisano elektronicznie/ 


