
RPW/839709/2020 P 
Data:2020-11-24 St 2.2O

,
20r. 

TAMLr , ORGACS7, 
OBSUGI MIES: „.J(;r": 

Wyd. Zarzadania Kon „..i 

24 -11- 2020 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

P02UZ.5.4210.676m.2020.MC 

INFORMACJA 

0dd71ił  ds. In rrnyjn.j f. I 
Obs ł ucI Mn . 

90-926 ŁĆd, un. 

pOdpis 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020r., poz. 310 ze zm.) 

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

na wniosek firmy Green Logistic Sp. z o.o., ul.Bielska 136, 43-400 Cieszyn, postępowanie w sprawie wydania 

pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia 

położonego w Łodzi, przy ul. Janowskiej 1A, czerpiącego wodę  z utworów czwartorzędowych, poprzez: studnię  nr 1 o 

głębokości 106,0 m i studnię  nr 2 o głębokości 104,0 m, w ilości: 

Qmaxs= 0,0125 m3/s Qśrd= 309,0 m3  /d Qdopr= 112 704,0 m3/rok 

do celów zaopatrzenia w wodę  pracowników spółki Green Logistic Sp. z o.o. oraz do podlewania upraw pomidorów 

prowadzonych w 12 szklarniach, każda o powierzchni 1 ha. 

Mając na uwadze normę  prawną  odtwarzaną  z art. 10 5 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 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Akta sprawy znajdują  się  w Państwowym Gospodarstwie 

Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, (w miejscu: 91 - 420 Łódź, 

ul. Północna 27/29 pok. nr  111) I mogą  być  udostępnione stronom postępowania do wglądu w godz. 8:00+15:00 w 

ww. terminie, bezwzględnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 573 901 683). Jeżeli we wskazanym 

terminie strony nie wniosą  uwag i ewentualnych uzupełnień  do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie 

administracyjne zostanie zakończone decyzją  wydaną  w oparciu o złożony wniosek i zebrany przez tut. organ materiał  

dowodowy. Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. 

Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. 

Sprawę  prowadzi Małgorzata Czechowska - pracownik Zarządu Zlewni w Sieradzu, telefon 573 901 683. Obecnie 

wskazany kontakt mailowy: malgorzata.czechowska@wodv.gov.pl  lub korespondencyjny. 

Otrzymują: 
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  - z prośbą  o zamieszczenie w BlP 

2. a/a+ BlP 

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

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych 

przez naszą  firmę. Więcej informacji znajdą  Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzew.aoy.pl  
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