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Na podstawle art 400 ust 7 ustawy z dnia ustawy 20 hpca 2017 /-P~awowodne (O'z·,U.-:r2018 r. poz. 2268 ze zm.) II . 

zawladamlam, ze w Panstwowym Gospodarstwle Wodnym Wody Polskle ZarzCjd Ziewni W Sieradzu prowadzone Sq, na 

wnlosek z dnia 27 12 2018 r. (wraz z uzupetnienlem) Zakladu WodociCjg6w I KanalizaCjl Sp zoo., ul Wierzbowa 52, 

90-133 t6di, post~powania w sprawie udzielenia pOlWolen wodnoprawnych na pobar wad podziemnych do celow 

obrony narodowei i obowiqzkowego zabezpieczenia spolecznego mieszkancow poprzez studnie: 

PO.ZUZ.S.421.888.Z018.MC 

1. St udnia publiczna nr 288 zlokalizowa na w todzi, przy ul. Zakladowej 96A - pob6r wody w ilosci: 

Q"...... =0,00022 ml/s; Cl!,d =0,066 ml/d; Or = 24 ml/rok 

po.zUZ.S.421.889.2018.MC 

2. Studnia publiczna nr 292 zlokalizowana w t odli, przy ul. Henrykowskiej 32A - pob6r wody w ilo~ci : 

o,.."u =0,00021 m3/s; (h,c! =0,066 m1/ d; Q, =24 m'/rok 
PO.ZUZ.S.421.890.2018.MC 

3. Studnia publiClna nr 300 zlokalizowana w todzi, przy ul. Spiska/Kobzowa - pob6r wody w iloki: 

Qm' l<l =0,00014 ml/s; o.'d =0,066 ml/d; Q, =24 m1/rok 

PO.ZUZ.S.421.891.2018.MC 

4. Studnia publiclna or 343 zlokalizowana w tadzi, przV ul. Rabindranatha Tagorea 2- pob6r wodv w iloki: 

0,.,,1« =0,00028 ml/s; 0u4 =0,066 ml / d; Q, =24 ml/ rok 

PO.ZUZ.5 .421 .892.2018.MC 

5. Studnia publicwa nr 345 zlokalizowana w todzi, przy ul. Krawieckiej 3-11- pob6r wody w ilo~cj : 

Qm,lCt =0,00028 ml/s; Qo,d =0,066 m3/d; Q, =24 m1/rok 

PO.ZUl.SA21.893.2018.MC 

6. Studnia publiczna or 350 zlokalizowana w todzi. prry ul. Targowej 28- pob6r wody w ilosei: 

a"" ... =0,00056 ml/s; CUt4::;' 0.066 m1/ d; Or ::;. 24 mJ/ rok 

PO.ZUZ.S.4Z1.894.201B.MC 
7. Studnia publiczna nr 351 zlokalizowana w todzi, przy ul. Kilir'lskiego 138- pob6r wody w ilosci : 

o.,..,~~ = 0,00028 ml/s; Okd = 0,033 ml/d; Or =12 m3/rok 

PO.ZUZ.S.411.89S.2018.MC 

8. Studnia publiczna nr 352 zlokalizowana w todzi, Park 1m. Jana Kilir'lskiego - pobor wody w ilosel: 

a....... = 0,00028 ml/s; 0i.4 =0,099 ml/d; Or =36 ml/rok 

PO.ZUZ.S.421.896.2018.MC 
9. Studnla publiczna nr 353 zlokalizowana w lodzi, przy ul. A.Struga 50- poMr wody w ilosci ; 

CI.m.... = 0,00031 ml /s; Qlrd = 0,066 m1/d; Or = 24 ml/rok 

PO.ZUZ.S.421.897. 2018. M C 
10. Studnla publiczna nr 364 zlokalizowana w todzi, przy ul. TomaslOwskiej 24- pob6r wody w ilosci: 

0.-.. = 0,00028 m!/s; Qi..d = 0,033 m1/d ; Or = 12 ml/rok 

Maj'lc na uwadze normE: prawn'l od twarzan'll art. 10 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego, 

w celu z3pewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym postE:powaniu adminlstracyjnym, informuj*: 0 

motliwo~cl zapoznania Sil;: z aktami sprawy, wvpowiedzenia Sil;: co do zebranych dowodow i zglasza nia ewentualnych 

uwag. 

Zainteresowani mog" zapolnat si~ Z dokumenlacjil (operat wodnoprawny) w Par'istwowym Gospodarstwie Wodnym 

Wody Polskie Zarz'ld Ziewni w Sieradzu, PI. Wojewodzki 1, 98·200 Sieradz. w mlejscu: 91 - 420 tOd!, 
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ZamlJ tlel'll i II Sicrau;;11 
Plac WojcwOtt,.l;.i l. 9&-200 Sil"faJ ~ 
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ul. P6tnocna 27/29 pok. nr 8, W termlnle 14 dnl od daty otrzymania nlniejszego pisma. Spraw~ prowadzi Malgorzata 

Czechowska · telefon 573 901 683. 
Jednocze~nle informuj~, te po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony uwag i 

ewentualnych ulupelnier'l do akt sprawy, przedmiotowe post~powania administracyjne zostanie zakor'lczone decyzjct. 

wydanq na podstawie zlozonego wniosku i material6w zgromadzonych przez organ. 
Adres do koresponliencji: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzlld Ziewni w Sieradzu, 

PI. Wojew6dlki I , 98·200 Sieradz. 

D~:KTOR 

-r::::&.fZ Szewczyk 

Qt~; 
rZqd Mlasta l odzl, ul. Plotrkowska 104, 90-926 tOdt 

2. a/a + BIP 
Z uprzejmq prosbll, 0 pisemne potwierdzenie faktu umieszczenla obwieszczenia w BIP {na adres: Panstwowe 
Gospodarstwo Wadne Wody Polskie Zarzlld Ziewni w Sieradw, Pi. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradzj 

Informu~y, h pnetWflrzomy PtJfbtwtJ ckJ~ osobo_' Jtosu~my poIltytf Ich ochfony zgodnlc I RODO i Pfl~pl5Qml krQjowym/, PDdQn~ pfltZ 
PQnJtwa dQnych O$obowych ",0 chorokttr dobfowoiny, olt }est mtzbfdM do ftwkukunlo uslug reolizowrmych prltl fKUlq plme. Wlfcej 
InftxmtK}llrKI}dq Ponstwo no noUl} strml2: _.poznAn.new.l9y.pl 
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