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INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

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

z późniejszymi zmianami) informuję  o wszczęciu, na wniosek Pana Dawida Bandzierza, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa w imieniu Spółki GT FACTORY 5 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą  w Łodzi przy 

ul. Piwnej 3 lok. 8, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście 

kanałem sanitarnym nad rzeką  Jasieniec w naziomie nad konstrukcją  przepustu drogowego w km 8+043 rzeki na działce 

o numerze ewidencyjnym 1/4 obręb P-2 w rurze osłonowej Dn 300 o długości 16,5 m i rzędnej posadowienia spodu rury 

osłonowej wynoszącej 190 rn nprn. Współrzędne geodezyjne środka rury osłonowej X - 6594948,43, Y - 5740137,35. 

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił  

odpowiedzialność  wobec osób trzecich. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  tj.: „Operatem wodnoprawnym dla przeprowadzenia 

kanału sanitarnego tłocznego nad rzeką  Jasieniec w naziomie nad przepustem drogowym na kilometrze 8+043 na 

terenie działki 1/4 obręb P-2, Łódź" w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą  w Sieradzu przy Pl. 

Wojewódzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź  z siedzibą  w Łodzi przy ul. Północnej 

27/29 pok. 9, 91-420 Łódź, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek 

zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami) informuję, iż  zebrano całość  materiałów i dowodów 

w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. 

Informacje www. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 

(43) 655 4164 - sprawę  prowadzi Pan Piotr Łysoniewski. 

Adres -- -do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Nadzór Wodny Łódź, 
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź. - 
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Na podstawie art. 61 5 4 K.p.a. (Dz. U z 2018 r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 

w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie prowadzone jest na wniosek Pana Dawida Bandzierza, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Spółki GT FACTORY 5 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą  w Łodzi przy 

ul. Piwnej 3 lok. 8, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście 

kanałem sanitarnym nad rzeką  Jasieniec w naziomie nad konstrukcją  przepustu drogowego w km 8+043 rzeki na działce 

o numerze ewidencyjnym 1/4 obręb P-2 w rurze osłonowej Dn 300 o długości 16,5 m i rzędnej posadowienia spodu rury 

osłonowej wynoszącej 190 m npm. Współrzędne geodezyjne środka rury osłonowej X - 6594948,43, Y - 5740137,35. 

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił  

odpowiedzialność  wobec osób trzecich. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  tj.: „Operatem wodnoprawnym dla przeprowadzenia 

kanału sanitarnego tłocznego nad rzeką  Jasieniec w naziomie nad przepustem drogowym na kilometrze 8+043 na 

terenie działki 1/4 obręb P-2, Łódź" w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą  w Sieradzu przy Pl. 

Wojewódzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź  z siedzibą  w Łodzi przy ul. Północnej 

27/29 pok. 9,91-420 Łódź, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek 

zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. 

Na podstawie art. 10 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami) informuję, iż  zebrano całość  materiałów i dowodów 

w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 

(43) 655 4164 - sprawę  prowadzi Pan Piotr Łysoniewski. 

Adres dó iorespóiidencii:Pańśtwowe Gospodarstwo WoFne Wody Polskie, Nad Wodny Łódź, 

ul. Północna 27/29, 91 —420 Łódź. 
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