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Sieradz, dnia 30 wrzesnia 2019 r. 
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Oyreldor ZarzCldu Ziewni W6d Polskich w Sieradzu, na .podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks post~powania administracyjnego 

(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 

Panstwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

PO.ZUZ.S.421.646.2019.RM 

obwieszcza: 

Sieradz, dnia 30 wrzesnia 2019 r. 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.· 2096 ze zm.) zawiadamiam, ze w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie 

Zarzildzie Ziewni w Sieradzu, prowadzone jest na wniosek z dnia 7 sierpnia 2019 r. l6dzkiej Sp6tki Infrastrukturalnej 

Sp. z o. o. z siedzibil w lodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, wyst~pujilcej za posrednictwem petnomocnika, post~powanie 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzildzen wodnych w postaci tymczasowych 

urzildzen stuzilcych do odwadniania wykop6w budowlanych, tj. igtofiltr6w 0 charakterystycznych parametrach: 

Odcinek 44+44A 

loka/izacja odcinka 

dlugose odcinka odwadnianego wykopu 

rzt:dna dna wykopu 

zakres odwodnienia 

srednica iglofiltrow 

/lose iglofiltrow 

charakterystyczne wspolrzt:dne 
geodezyjne 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarzqd Ziewni w Sieradzu 

Plac Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz 

T, +48 (43) 655 41 00 • E, zz-sieradz@wody,gov,pl 

dz. ewid. nr 1/2; obrt:b P-14 

L=9,10m 

180,13 m n.p.m, 

odwodnienie depresyjne iglofiltrami 

¢60mm 

13 sztuk 

F1 X: 5737059,46 Y: 6596539,13 

F2 X: 5737059,24 Y: 6596593,63 

F3 X: 5737051,04 Y: 6596595,61 

F4 X: 5737050,68 Y: 6596593,22 
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Odcinek 45.1+45.1A 

loka/izacja odcinka dz. ewid. nr 2/34; obr~b P-25 

dlugose odcinka odwadnianego wykopu L = 1,25 m 

rz~dna dna wykopu 180,50 m n.p.m. 

zakres odwodnienia odwodnienie depresyjne iglofiltrami 

srednica iglofiltrow ¢60mm 

/lose iglofiltrow 4 sztuki 

charakterystyczt1e wspolrz~dne F5 X: 5737082,71 Y: 6596595,72 
geodezyjne 

F6 X: 5737083,04 Y: 6596557,25 

F7 X: 5737081,53 Y: 6596549,20 

F8 X: 5737081,48 Y: 6596547,42 

Odcinek P7+P7 A 

loka/izacja odcinka dz. ewld. nr 1/4 i 1/27; obr~b P-15 

dlugose odcinka odwadnianego wykopu L = 10,49 m 

rz~dna dna wykopu 180,37 m n.p.m. 

zakres odwodnienia odwodnienie depresyjne iglofiltrami 

srednica iglofiltrow ¢60mm 

/lose iglofiltrow 7 sztuk 

charakterystyczne wsp6lrz~dne F9 X: 5737138,21 Y: 6596550,12 
geodezyjne 

FlO X: 5737134,82 Y: 6596557,49 

Fll X: 5737133,02 Y: 6596539,13 

F12 X: 5737133,17 Y: 6596593,63 

F13 X: 5737136,14 Y: 6596595,61 

wraz z demontaiem po zakonczeniu prac. 

WW. urzqdzenia wodne wykonane zostanq w ramach realizacji inwestycji polegajqcej na budowie kolektora 

sanitarnego VA z odejsciami bocznymi w ul. Konstantynowskiej, Krancowej, Saper6w i Wilsona w lodzi. 

Stosownie do zapis6w art. 10 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego, w celu zapewnienia 

stronom czynnego udziafu w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, informuj~ 0 moiliwosci zapoznania si~ 

z aktami sprawy oraz wypowiedzenia si~ co do zebranych dowod6w i zgfaszania ewentualnych uwag, w terminie 

14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

Zainteresowani mogq zapoznac si~ z dokumentacjq tj.: operatem wodnoprawnym oraz jego uzupefnieniem 

w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w ZarzCldzie Ziewni w Sieradzu, w miejscu: PGW Wody Polskie 

Nadz6r Wodny w lodzi, ul. P6fnocna 27/29, I pi~tro, pok. nr 111, w godzinach 800_1500• 

Jednoczesnie informuj~, ie po upfywie ww. terminu, w przypadku braku zgfoszenia przez strony uwag 

i ewentualnych uzupefnien do akt sprawy, przedmiotowe post~powanie administracyjne zostanie zakonczone decyzjCl, 

wydanCl na podstawie zfoionego wniosku i materiaf6w zgromadzonych przez tut. organ. 

Informacje w ww. sprawie moina r6wniei uzyskac telefonicznie pod numerem: 573901683. 

Spraw~ prowadzi Renata Michafus. 
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Adres do korespondencji: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, 

PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz. 

Powyisze obwieszczenie czyni tadosc wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne. 

Jednoczesnie informuj~, ii dor~czenie uwaia si~ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia. 

YREKTOR 

orz Szewczyk 

Otrzymuja: 

Z prosbCl 0 umieszczenie na stronie BIP zatClczonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania a po uptywie tego 

terminu 0 pisemne potwierdzenie faktu obwieszczenia na adres tutejszego ZarzCldu. 

Q Urzild Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di 
2. a/a 
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