
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

i ni 
-; :zn KontaW:n kiapii 

rn;yo-i Eiiyj(:e] 

LL.L......................... 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
RPW/81758/20I P 
Dat.: 2019-09-13 Sieradz, 6 września 2019 r. 

Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  

z prośbą  o zamieszczenie na stronie BlP 

informacji na okres 5 dni od dnia otrzymania 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami) w nawiązaniu do zawiadomienia tut. 

organu z dnia 5 maja 2019 r. zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie 

Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 23.04.2019 r. spółki HE2 LODZ 1 Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz 

której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Paweł  Stawikowski, postępowanie administracyjne 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza linii kablowej SN 15 kV w rurze 

osłonowej RHDPE o średnicy 160 mm przez wody rzeki Olechówki, przy czym zmianie uległy warunki techniczne 

planowanej inwestycji. Planowane prowadzenie przyłącza linii kablowej SN 15 kV w rurze osłonowej RHDPE o średnicy 

160 mm przez wody rzeki Olechówki, wykonane metodą  wykopu otwartego, zlokalizowane będzie w jej km 5+368, na 

działce o numerze ewidencyjnym 751/2 obręb G-27 Miasto Łódź. 

długość  przewiertu 

rzędna spodu rury 

współrzędne geodezyjne 

10,98 m 

187,80 rn n p rn 

X 66028 18.45 Y 5731768.30 

X 6602819.16 Y 5731759.00 

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 800-
1500, w terminie 5 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 www. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 573 901 683. 

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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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Sieradzu 

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 

T. +48 (43) 655 4100 • E. zz-sieradz@wody.goy.pl  
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