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Urzqd Miasta todzi 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 tod i  

z proibq o wywieszenie w BIP 

zatqczonej inforrnacji na okres 14 dni od dnia 

otrzyrnania oraz pisemne potwierdzenie ww. 

wywieszenia 

o wszczeciu postepowania adrninistracyjnego 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) . . 
informujq, i e  w Panstwowym Gospodarstwie Wodnyrn Wody Polskie Zarzqdzie Zlewni w Sieradzu, prowadzone jest na 

wniosek petnomocnika PGE Dystrybucja 5. A. z siedzibq w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A, postepowanie 

adrninistracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie jednotorowej linii kablowej 1lOkV 

oraz kabla iwiatiowodowego w rurach ostonowych przez wody rzeki Jasieniec w km 6+810, metodq przewiertu 

sterowanego, na dz. nr ewid. 5214 i 8211; obreb P-3, m. todi.  

a. dtugoit prtewiertu 10,O rn 

b. rzedna wierzchu rury oslonowej najwyiej poloionej 179,25 rn n. p. rn. 

c. wspotrzedne geodezyjne punkt A X 5739258,83 Y 6594284,46 

punkt B X 5739258,73 Y 6594301,32 

Stosownie do zapisow art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania adrninistracyjnego, w celu zapewnienia stronom 

czynnego udziatu w prowadzonym postepowaniu administracyjnym, informuje o moiliwoici zapoznania sie 

z aktarni sprawy oraz wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag, w terminie 14 

dni od daty otrzyrnania niniejszego pisma. 

Zainteresowani rnogq zapoznat sic z dokumentacjq tj.: ,,Operatem wodnoprawnym na przejicie liniq kablowq 

energetycznq llOkV relacji Konstantyn6w - Aleksandrow todzki pod rz. Jasieniec w km 6+810 oraz jego 

uzupetnieniern w Paristwowym Gospodarstwie Wodnyrn Wody Polskie w Zarzqdzie Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 

PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w todzi, ul. Potnocna 27/29 pok. nr 8, w godzinach 8°0-1500. 

Jednoczeinie inforrnuje, i e  po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag 

i ewentualnych uzupetnieri do akt sprawy, przedrniotowe postepowanie adrninistracyjne zostanie zakoriczone decyzjq, 

wydanq na podstawie ztoionego wniosku i materiatow zgromadzonych przez tut. organ. . 

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

za;zqd Zlewni w Sieradzu 
Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz 

T. +48 (43) 655 41 00 E. zz-sieradz@wodv.gov.pl 



lnformacje w ww. sprawie moina rowniei uzyskai telefonicznie pod nurnerem: 573 901 683. 

Sprawe prowadzi Renata Michatus. 

Adres do korespondencii: ~ar is twohe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzpd Zlewni w Sieradzu, 

PI. Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz. 
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