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Na podstawle art 400 ust 7 usta y z dnra ustawy 20 IIpea 2017 r. Prawe wedne (DZ U z 2018 r. poz.2268 

ze zm.) zawiadamlam, ie w Panstwowym Gospodarstwie Wednym Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu 
prowadzone jest, na wniosek z dnia z dnia 8.01.2019 r. (wraz 2 uzupelnieniamij t6dzkiej Sp6lki Infrastrukturalnej Sp. z 
0.0., ul. Piotrkowska 190,90-368 toot, reprezentowanej przez pelnomoenika - Pana Jana Skowron a, postepowanie w 
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwldacJe urzqdzenla wodnego - studnl publlcznej nr 156 

pololonej przy ul. WldzewskleJ/ Cicha w todzi, dzialka nr ewid . 302/ 7, obr. W-21, 0 gteboko~d 36 m - bed<i.cej 
ogolnodostepnym punktem poboru wody z utwor6w awartorz~owych . 
Wsp6lrzedne urzetdzenia wodnego - X 5736956,8 V 6604851,6 

Maj'lc na uwadze norme prawnC,j odtwarzanq z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, 
w celu zapewnienia stronom czynnego udzlalu w prowadzonvm postt:powanlu administracyjnym, informuje 0 

motliwoki zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowod6w i zglaszania ewentualnych 

uwag. 
Zalnteresowani mogCj zapoznac sie z dokumentacj'l (operat wodnoprawny) w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie ZarzCjd Ziewni w Sieradzu, PI. WOjew6dzki 1, 98-200 Sieradz, w mleJscu: 91 - 420 t6di, 
ul. P6tnocna 27/29 pok. nr 8, W termlnle 14 dnl od daty otrzymania niniejszego pisma. Sprawe pmwadzi Malgorzata 

Czechowska - telefon 573 901 683. 
Jednocze~nie informuj~, ie po up/yNie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony tJwag i 

ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe postepowania administracyjne lOstanie zakor'lczone decyzjiL 
wydanq na podstawie zlolonego wniosku i material6w zgromadzonych przez organ. 

Adres do korespondencll: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, 
PI. Wojewodzki 1,98-200 Sieradz. 
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2. a/ a + SIP 

Z uprzejmil pro~b~, 0 pisemne pOlwierdzenle faktu umieszczenia obwieszczenia w SIP Ina adres: Panslwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz~d Ziewni w Sieradzu, PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz ). 

In/omIu}emy, .i. pl'lftwCW'Mmy Poltnwo doM ~ I stosuJemy poIItyIc~ Ich odtIony ~~~ RODO I pl'uplMHrtlIffoJowymJ. !'odan_ przu 
~ doII'fd! osoOowydt mo thorokte, dobfvwolny, olt }est nltzbfdM do l wlodutnla ustug rHIIz__ydI pru~ MUq flrmf. ~ 
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