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Urząd Miasta Łodzi 
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z prośbą  o zamieszczenie na stronie BlP 

informacji na okres 7 dni od dnia otrzymania 

INFORMACJA 

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

zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, 

na wniosek bez daty, Pana spółki Mariss s.c. Piotr Stawiński, Krzysztof Stawiński, w imieniu i na rzecz której działa na 

mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Mariusz Gaworczyk, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych polegające na przebudowie koryta rowu, z lokalizacją  na 

terenie nieruchomości obejmującej działkę  o nr ewidencyjnym 52/8, obręb P3, gmina Miasto Łódź  polegające na: 

1. Wykonaniu przebudowy rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+375 - 0+449 o korycie otwartym na koryto 

zamknięte w postaci dwóch przepustów połączonych studnią  rewizyjną  o następujących parametrach: 

średnica przepustów 0 0,4 m 

długość: 
• od istniejącego przepustu do studni L = 43,1 m 

• od studni do wylotu L= 30,7 m 

studnia rewizyjna z osadnikiem 0 1,2 

rzędna wlotu 184,57 m n p m 

rzędna wylotu 184,22 m n p rn 

rhraIŁtn,ch,r7nP wcnĄłr7ne apndpzvine  

Nazwa punktu 
Współrzędne 

X Y 

włączenie do istniejącego przepustu 5739377,39 6594648,47 

wylot z przepustu 5739407,68 6594713,66 

Mając na uwadze normę  prawną  odtwarzaną  z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  



o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy, wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych 

uwag. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr  8, w godzinach 800-i5 0, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag 

i ewentualnych uzupełnień  do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, 

wydaną  na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 573901694 sprawę  prowadzi 

Aleksandra Piech. 

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, PI. Wojewódzki 

1, 98-200 Sieradz. 

DYREC 

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę  ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, a/e jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez 
naszą  firmę. 

Więcej informacji znajdą  Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.goy.pl  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98 —200 Sieradz 
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