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urzad Miasta todzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di

z prosba 0 zamieszczenie na stronie SIP

inforrnac]l na okres 10 dni od dnia otrzymania
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J INFORMACJA

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

zmianami) zawiadamiam, ie w Paristwowvm Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzadzle Ziewni w Sieradzu

prowadzone jest, na wniosek z dnia 15.03.2019 r. Polskiej Spoiki Gazownictwa Sp. z 0.0., w imieniu i na rzecz kt6rej

dziata na mocy udzielonego upowainienia Krzysztof Izydorczyk, postepowanle administracyjne w sprawie udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazoclagu srednlego clsnienia PE100 SDR 17,6 0 90x5,2 pod krytym

korytem rzeki Jasieniecw km 8+035, metoda przewiertu sterowanego:

dtugosc

rzedna wierzchu rury

wspolrzedne geodezyjne

12,4 m,

187,55 m n p rn,

X 575Q742,23 Y6617379,48

Majqc na uwadze norme prawna odtwarzana z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,

w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonvrn postepowanlu administracyjnym, lnforrnuje

o rnozllwosci zapoznania sle z aktami sprawv, wypowiedzenia sle co do zebranych dowod6w i zgtaszania ewentualnych

uwag.

Zainteresowani rnoga zapoznac sie z dokumentacjq (operat wodnoprawny) w Paristwowvm Gospodarstwie Wodnym

Wody Polskie Zarzad Ziewni w Sieradzu, w miejscu: 91- 470 t6dz, ul. P6tnocna 27/29 pok. nr 8, w godzinach 8°°_1530,

w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednoczesnle inforrnuje, ie po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag

i ewentualnych uzupetnieri do akt sprawy,przedmiotowe postepowania administracyjne zostanie zakoriczone decyzjq,

wydanq na podstawie ztoionego wniosku i materiatOw zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie moina r6wniei uzvskactelefonicznie pod numerem: 573901683

sprawe prowadzi Aleksandra Piech.

Adres do korespondencji: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Ziewni w Sieradzu,

PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz.
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