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Kępno, dnia 8 września 2016 roku 

OŚ.6341.48.2016 

Z A W I A D O M I E N I E 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z 

art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz.469 

z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam, 

że w dniu 24.08.2016 roku zostało wszczęte na żądanie Pana Mariusza Grygiera 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Państwu renacie i Mariuszowi 

Grygier zam. Jelenia Głowa 3, 63-620 Trzcinica, pozwoleń wodnoprawnych na: 

1. Wykonanie na działce nr 796/13 w miejscowości Jelenia Głowa (obręb geodezyjny 

Trzcinica) urządzenia wodnego, to jest ujęcia składającego się z jednego otworu 

hydrogeologicznego nr 1 posadowionego na głębokości 45,5 m p.p.t., którego parametry 

określono w ust.2. 

2. Szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ww. ujęcia, wg 

poniższego zestawienia: 

Okres prowadzenia poboru od kwietnia do września każdego roku – 183 dni w roku 

Cel prowadzenia poboru 
woda wykorzystywana do nawodnień użytków rolnych – upraw 

zbożowych i okopowych na powierzchni 30 ha. 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia 
Qe = 27,0 m3/h przy depresji  S=3,0 m - zatwierdzone decyzją Starosty 

Kępińskiego nr OŚ-52/15 z dnia 03.03.2015 roku. 

Stratygrafia ujmowanych 

utworów wodonośnych 
czwartorzęd (plejstocen) 

Wielkość poboru wody 

Qmaxh     =          20,0 m3/ h 

Qśr.d       =        180,0 m3/ d 

Qmax.roczne     =  32.940,0 m3/ rok 

Nr studni Nr 1  (podstawowa) 

Współrzędne geograficzne N: 51˚10`19” ; E: 17˚57`46” 

Rzędna otworu 193,92 m n.p.m. 

głębokość ostateczna studni 45,5 m 

Sposób zafiltrowania studni  

 rura nadfiltrowa  dł. 35,35 m ; PCV Ø = 225/200 mm;  

 filtr  dł. 8,0 m ; PCV Ø = 225/200 mm; 

 rura podfiltrowa dł. 2,5 m ; PCV Ø = 225/200 mm; 
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Charakterystyczne parametry ujęcia: 

 współczynnik filtracji  k = 0,000174 m/s; 

 wydajność dop. filtra  Qdop. =  27,04 m³/h; 

 wydajność eksploatacyjna  Qeksp. = 27,00 m³/h; 

 depresja w studni seksp. = 3,0 m 

 promień leja depresji R = 119,0 m 

Obudowa studni 

Cembrowa Ø 1200 mm zagłębionych ok. 0,7 m p.p.t.. Pozostała część kręgów 

wyniesiona na ok. 0,4 m ponad powierzchnię.  Obudowa zabezpieczona płytą 

żelbetową nadstudzienną z zamontowanym włazem betonowym 60 x 60 cm. 

Wyposażona w głowicę studzienną w dnie, z rurką kontrolną – 

odpowietrznik/pomiar lustra wody, zawór zwrotny i zasuwę odcinającą.  

Pompa głębinowa  
Typu Belardi 9 KW o wydajności nominalnej 25 m3/h zamontowana  na 

głębokości 18 m ppt. 

Wodomierz na rurociągu tłocznym Ø 100 mm wychodzącym z obudowy studni. 

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, która 

udostępniona jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w 

Kępnie przy ul. Kościuszki 5, pok. nr 110 /I piętro/ i złożyć ewentualne wnioski oraz zastrzeżenia w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

 

Sprawę w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa prowadzi Marek Oreś.  

 

Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

/Marek Oreś/ 

 

 

 

 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 

 

1) Pani Renata Grygier  

Jelenia Głowa 3,  63-620 Trzcinica 

2) Pan Mariusz Grygier  

Jelenia Głowa 3,  63-620 Trzcinica 

3) Pani Grażyna Husak 

(Pełnomocnik Prezesa KZGW) 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Pion Zasobów Wodnych 

ul. Grunwaldzka 21,  60-783 Poznań 
 

 

Otrzymują do wiadomości: 
 

1) Urząd Gminy w Trzcinicy 

 ul. Jana Pawła II 47,  63-620 Trzcinica 

2) a.a. Wydziału   
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