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Na podstawle an. 400 USI . 7 ustawy z doia uSlawv 20 lipca 2017 r. Prawo wadne ~ .. z 2018 r: POI 2268 ze zm ) 
zawiadamiam, ie w Panstwowym Gospodarslwie Wodnvm Wodv Polskie Zanctd Ziewni w Sieradzu prowadzone s~ na 

wniosek z dnia 27.12.2018 r, fwraz z uwpe!nieniem) Zakladu WodociU6w i Kanalizacji Sp. Z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 
90-133 t6dt. post~powania w sprawle udzielenia pOlWolen wodnoprawnych na pobor w6d podziemnych do cel6w 
obrony narodowej i obowi<jzkowego zabezpieczenia spolecznego mieszkanrow poprzez studnie: 

PO.ZUZ.S.421.90S.201S.MC 

1. Studnla publiczna nr 430 zlokalizowana w tadzi, przy ul. Ozorkowskiej 11/15- pob6r wody w ilo~ci: 
Qm.", =0,00056 ml/s; Q;.d =0,066 m'/d; Or =24 m3/rok 

PO.ZUZ.S.4Z1.909.Z018.MC 

2. Studnia publiczna nr 431 zlokalizowana w todzi, przy ul. Podhalanskiej 123 - pob6r wody w iloki: 
Umm =0,00028 m'/s; Q;,d =0,066 m'/d; Qr =24 ml/rok 

PO.ZUZ.S.4Z1.910.Z018.MC 

3. 	 Studnia publiClna nr 435 zlokalizowana w todzi, przy ul. Hetmar'iska IRokicir'iska- pobar wody w ilo~ci : 
Q",... =0,00056 ml/s; OJrd =0,986 m'/d; Or =360 m'/rok 

PO.ZUZ.S.4Zt .91t.ZOlB.MC 

4. Studnia publiczna nr 439 zlokalizowana w lodzi, przy ul. Zbaraskiej 2 - pobOr wody w ilo~ci: 
0,....... =0,00056 ml/s; CUrd =0,066 m'/ d; Or =24 m)/rok 

PO.ZUZ.S.421.912.20lB.MC 
S. 	 Studnia publiczna nr 440 zlokalizowana w todzi, przy OIl. Smiglego-Rydz3 42 - pobor wody w ilo~ci: 

0,....•• =0,00028 m3/s; ClJrd =0,066 m'/ d; Or =24 m3/ rok 

MaJ<lc na uwadze norm~ prawnq odtwaflanq z art. 10 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego, 
w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, i nformuj~ 0 

mozliwo~ci zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia Sie: co do zebranych dowod6w i zglaszania ewentualnych 
uwag. 
Zainleresowani mog'!. zapoznac si~ z dokumentaclil (operat wodnoprawny) w Par'istwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz, w mlejscu: 91 - 420 l6d!, 
ul. P61nocna 27/29 pok. nr 8, W terminle 14 dnl od daty otrzymania niniejszego pisma. Spraw~ prowadzi Malgorzata 
Czechowska . telefon 573 901 683. 

Jednocze~nie informuj~, ie po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenla przez strony uwag i 
ewentualnych uzupelnien do akt sprawy. przedmiotowe post~powania admlnistracyjne 20stanie zakor'iczone decyzjq, 
wydan" na podstawie zfoionego wniosku i material6w zgromadzonych przez organ . 
Adres do korespondenc[l: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, 
PI. WOjew6dzkll, 98·200 Sieradz. 

Otqymuja: 
~rzqd Miasta lodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926l6di 

2. ala -t BIP 
Z uprzejmCl pro~b~ a pisemne potwierdzenie faktu umieszczenla obwieszczenia w SIP (na adres: Panstwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzild Ziewni w Sieradzu, PI. WOjew6dzki 1, 98·200 Sieradz) 

"'/omw}emy, ip pnttwantlm'; PoAstw(J daM osoboWf" I now/emv poIltylcf; kh ochrony zgodmt z ROOC I pnpplwml kroJowyml. Podanle pru:z 
Po"stwo dtmydI OSDbowych rna ditmlktff doINowoIny, ~ }Pst ~~_ do twltJdUMItJ usllllJ re(Jflzowonych ptuz mmq prmr. W~ctJ 
lnformocj/lf)O}dq PClltsrwo no no.utj ~: www.poll~".ngw.I()V.pl 
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