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Urzqd Miasta todzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 tod i  

2019 -03- 2 0 z proibq o zamieszczenie na stronie BIP 

informacji na okres 14 dni od dnia otrzymania 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (D2.U. z 2018 r. poz. 2268ze 

zmianami) zawiadamiam, i e  w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzqdzie Zlewni w Sieradzu 

prowadzone jest, na wniosek z dnia 12.03.2019 r. TB 2 Energia Sp. z 0.0. Sp. k., w imieniu i na rzecz ktorej dziala na 

mocy udzielonego pdnomocnictwa Pan Pawet Szewczyk, postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej 15kV w rurze osionowej DVK 160 przez wody rzeki todki 

w jej km 13+015, metodq wykopu recznego, na dziaikach o numerach ewidencyjnych 350148 i 350147 obreb 8-47, gm. 

Miasto todi, o nastepujqcych parametrach 

a. diugoik przewiertu 19 m w obrebie linii brzegu, 

b. rzedna spodu rury ostonowej 209,40 m n p m, 

c. wspoirzedne geodezyjne X 5739435.83 Y 6600177.03 

X 5739451.60 Y 6600170.57. 

Majqc na uwadze norme prawnq odtwarzanq z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, 

wcelu zapewnienia stronom czynnego udziaiu w prowadzonym postepowaniu administracyjnym, informuje 

o moiliwoici zapoznania sic z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych 

uwag. 

Zainteresowani mogq zapoznaC sic z dokumentacjq (operat wodnoprawny) w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym 

Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 - 420 todi, ul. Potnocna 27/29 pok. nr 8, w godzinach 8°0-1530, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

Jednoczeinie informuje, te po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag 

i ewentualnych uzupeinien do akt sprawy, przedmiotowe postgpowania administracyjne zostanie zakoriczone decyzjq, 

wydanq na podstawie ztoionego wniosku i materialow zgromadzonych przez organ. 

lnformacje w ww. sprawie moina rowniei uzyskat telefonicznie pod numerem: 573 901 683 

sprawe prowadzi Aleksandra Piech. 

Adres do koresuondencii: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Sieradzu, 

PI. Wojewodzki 1,98-200 Sieradz oraz Nadzor Wodny tod i  Zachod ul. Potnocna 27/29,91- 420 todi. 

1 Informujemy, i e  przetworzomy Poristwo done osobowe i stosujemy polityke ich ochrony zgodnie z ROD0 i przep omi krojowymi. Podonie przez 
Poristwo donych osobowych mo chorokter dobrowolny, ole jest niezbedne do ~wiadczenio uslug reolizowonych przez noszq firme. Wiecej informocji 
znojdq Poristwo no noszej stronie: www.poznon.rzgw.gov.p/ 
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