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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, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu 

prowadzone jest, na wniosek z dnia 02.08.2019 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz której 

działa na mocy udzielonego upoważnienia Pan Piotr Dominiak, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 o 63 mm umieszczonej 

pod korytem rzeki Gadki wjej km 0+379, metodą  przewiertu sterowanego, o następujących parametrach: 

długość 3,0 m, 

rzędna wierzchu rury 176,96 m n p m, 

współrzędne geodezyjne X 5729320.93 Y 6599392.68 

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  112, w godzinach 8°°-

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: 573 901 683 lub 43 655 41 64. 

sprawę  prowadzi Aleksandra Piech. 

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

Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. 
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