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Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (OZ.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm .) 

zawiadamiam, ie w Par'lstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zarzqd Ziewni w Sieradzu prowadzone Sq, na 

wniosek z dnia 27.12.2018 r. (wraz z uzupeinleniem) Zaktadu Wodociqgow i Kanalizacji Sp. Z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 

90-133 t6di, post~powania w sprawie udzieJenia pozwoleri wodnoprawnych na pob6r w6d podziemnych do cel6w 
obrony narodoweJ i obowiilzkowego zabezpieczenia spofecznego mieszkancow poprzez studnie: 

PO.ZUZ.S.421.898.Z018.MC 

1. Studnia publiczna nt 365 zlokalizowana w todzi, przy ul. Ogrodowej 28A- poMr wody w ilo~ci : 

Orna.. =0,00056 ml/s; Qi,d =0,066 m3/d; Q, = 24 m~/rok 

PO.ZUZ.S.421.B99.2018.MC 

2. Studnia publiczna nr 367 zlokalizowana w lodzl, przV ul. Jozefa 19/ Niciarniana- pobar wody w iloki : 
Omatl =0,00056 ml/ s; Qj,,j =0,066 m1/ d; Q, = 24 m1/(ok 

PO.ZUZ.S.421.900.2018.MC 

3. Studnia publiczna nt 369 zlokalizowana w todzi, przy ul. Park Moniuszki /Narutow1cza- pobor wody w ilosci: 
Q", . .. =0,00028 ml/s; o.'d =0,099 m3/d; Q, =36 ml/(ok 

PO.ZUZ.S.421.go1.2018.MC 

4 . 	 Studnia publiczna nr400 zlokalizowana w todzi, przV ul. Naikowskiej 9- pobar wody w iloSci: 
a...... =0,00056 ml/s; Qvo =0,066 m3/ d; Q, =24 mJ/ rok 

PO.ZUl.SA21.902.2018.MC 

S. Studnia publiczna nr 409 zlokallzowana w todzi, P(zy ul. Kopcinskiego 42/Tkacka- pobar wody w ilosci: 

Om... =0,00028 m1/s; O,t'd =0,033 ml/d; Qr = 12 m'/rok 
PO.ZUZ.S.421.903.2018.MC 

6. Studnia publiezna nr 419 zlokalizowana w tOOzi, przV ul. Plantowej 17- pob6r wody w ilosel : 
0..- =0,00028 m lls; Qud = 0,066 m~/d ; Q, =24 m'/rok 

po.zUZ.S.421.904.2018.MC 

7. Studnia publiczna nr 420 zlokalizowana w lodzi, przy ul. tanowej 12- pabQ( wody w ilo~ci : 

Q",. .. ::: 0,00028 ml/s; Qi'd = 0,066 m1/d; Or = 24 m3/rok 
PO.WZ.S.421.90S.2018.MC 

8. studnia pubUczna nr 423 zlokalizowana w tOOzi, przy ul. Aleksandrowskiej 22- pobar wody w ilo~ci: 
0,..... = 0,00056 m'/ s; Qs..d =0,066 ml/d; Q, =24 mJ/ rok 

PO.ZUZ.S.421.906.2018.MC 

9. Studnla publiczna nr 428 zlokalizowana w lodzi, przy ul. tazowskiego 38 - poOO( wody w lIo~ci ; 

Om... = 0,00056 ml/s; Q.'d = 0,099 ml/d; Or = 36 m3/(ok 
PO.WZ. 5 .421.907 .2018.MC 

10. Studoia publiczna nr 429 zlokalizowana w todzi, przy ul. Ofiarnej 2- pobar wody w ilo~ci : 

0.,..... =0,00028 ml/s; Qud = 0,164 m'/d; Q, = 60 m1/rok 

MaJ~c na uwadze normfl: prawnq odtwarzanq z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postfl:powania administracyjnego, 
w celu l apewnienia stronom czynnego udziatu w prowadwnym post~powaniu administracyjnym, informujE: 0 

mozliwo~ci tapomania si~ z aktami sprawy, wypawiedzenia si~ co do zebranych dowodaw i zglaszania ewentualnych 
uwag. 
Zainteresowani mogct zapoznac Si~ z dokumentacjq (operat wodnoprawny) w panstwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, PI. Wojewodzki 1. 98·200 Sieradz, w mleJscu: 91 - 420 t6dz, 

http:PO.ZUZ.S.421.906.2018.MC
http:PO.WZ.S.421.90S.2018.MC
http:po.zUZ.S.421.904.2018.MC
http:PO.ZUZ.S.421.903.2018.MC
http:PO.ZUl.SA21.902.2018.MC
http:PO.ZUZ.S.421.go1.2018.MC
http:PO.ZUZ.S.421.900.2018.MC
http:PO.ZUZ.S.421.B99.2018.MC
http:PO.ZUZ.S.421.898.Z018.MC


ul. P61nocna 27/29 pok. or 8, W termlnie 14 dnl od daly olrzymania niniejszego pi sma . Spraw~ prowadzi Malgorzata 
Czechowska - telefon 573 901 683. 

Jednoczefnie informuj~, ze po upfywie ww. terminu, w przypadku btaku zgloszenia przez strony uwag i 
ewentualnyc:h uzupein'len do akt sprawy, przedmiotowe post~powanla administracyj ne zosta nie zakonczone decyzj<t., 

wydan'l na podstawie zloionego wniosku i materialow zgromadzonych przez organ. 
Adres do korespondenclf: Panstwowe Gospodarstwo Wodne WO<Jy Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, 
Pi. Wojew6dzki 1,98-200 Sieradz. 
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Q~ia: 
Urz'ld Mlasta l odzl, ul. Plotrkowska 104, 90-926lodt 

2. a/ a + BIP 

Z uprzejmll pro~bll , 0 pisemne potwierdzenie faktu umienczenia obwieszczenia w SIP (na ad res: Panstwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, Pi. Wojew6dzki 1, 98-200 5iera dz) 

'''formujemy, 1:e pnetwQrlamy PatlSfWD da,,~ D$Obowe J stOJu~my poIltyk~ Ie" oe"ronv 19odnJ~ I ROOD J fNl~1 krojowymJ. PodiJm~ prlez 
Paltstwa danyc" osobowych ma ,"aff2k1er dobrowoiny, ale jest n~lb¢ne do IwJadeltnJa ustug reoll~owonyt" pn~l naszq p,mf. wltce) 
J"formacji lnajdq Pansrwo no nom) $trOIIJe: www.l?O rnan.!JIW.lov.pl 
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