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_jradz, dn. 10.10.2019 r.

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

zawiadamiam, ie w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie ZarzCld Ziewni w Sieradzu prowadzone sCl, na

wniosek z dnia 27.12.2018 r. (wraz z uzupetnieniem) Zaktadu WodociClg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52,

90-133 t6di, post~powania w sprawie udzielenia pozwolen wodnoprawnych na ustugi wodne polegajClce na poborze

w6d podziemnych do cel6w obrony narodowej i obowiClzkowego zabezpieczenia spotecznego mieszkanc6w poprzez

studnie:

PO.ZUZ.5.421.728.2019.MC
1. studni~ publicznct nr 159 zlokalizowanCl w todzi, przy ul. Chtopickiego 52/54 (dz. nr ewid. 210 obr. P-15

t6di), ujmujClCq do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w i1osci:
Qmaxs =0,0002 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5738104 Y 6596429

PO.ZUZ.5.421.729.2019.MC
2. studni~ publicznct nr 166 zlokalizowanq w todzi, przy ul. Oswiatowej 35 (dz. nr ewid. 2/18 obr. B-52 t6di),

ujmujqcq do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w ilosci:
Qmaxs =0,0001 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5741464 Y 6602777

PO.ZUZ.5.421.730.2019.MC
3. studni~ publicznct nr 193 zlokalizowanq w todzi, przy ul. Zniwnej/Owsianej (dz. nr ewid. 64/12 obr. P-6

t6di), ujmujqcCl do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w ilosci:
Qmaxs =0,0003 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5739407 Y 6597248

PO.ZUZ.5.421.731.2019.MC
4. stud-ni~ publicznct nr 167 zlokalizowanCl w todzi, przy ul. Kard. S. Wyszynskiego/W. Janke (dz. nr ewid. 79/56

obr. P-26 t6di), ujmujClCq do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w i1osci:
Qmaxs =0,0003 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5735806 Y 6597850

PO.ZUZ.5.421.732.2019.MC
5. studni~ publicznct nr 139 zlokalizowanq w todzi, przy ul. Bracka/Przemystowa (dz. nr ewid. 161/31 obr. B-50

t6di), ujmujqcq do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w i1osc:i
Qmaxs =0,0001 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5740828 Y 6601850

PO.ZUZ.5.421.733.2019.MC
6. studni~ publicznct nr 136 zlokalizowanCl w todzi, przy ul. Wrzesnienska 51 (dz. nr ewid. 109, obr. B-46 t6di),

ujmujClcCl do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w ilosci:
Qmaxs =0,0002 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5740290 Y 6599307

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarz'ld Ziewni w Sieradzu

Plac Wojew6dzki 1,98-200 Sieradz www.wody.gov.pl

T. +48 (43) 6554100 • E. zz-sieradz@wody.gov.pl



PO.ZUZ.5.421.734.2019.MC
7. studniE: publiczn.. nr 142 zlokalizowanq w todzi, przy ul. Ch6ralnej 4 (dz. nr ewid. 378/1, obr. G-28 t6dz),

ujmujqcq do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w ilosci:
Qmaxs =0,0002 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5732948 Y 6602904

PO.ZUZ.5.421.735.2019.MC

8. studniE: publiczn.. nr 148 zlokalizowanq w todzi, przy ul. Kierpcowej 12 (dz. nr ewid. 235/1 i 236/1, obr. W-6

t6dz), ujmujqcq do eksploatacji czwartorz~dowy poziom wodonosny w ilosci:
Qmaxs =0,0002 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5741455 Y 6603588

Majqc na uwadze norm~ prawnq odtwarzanq z art. 10 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego,

w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, informuj~ 0

moiliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia si~ co do zebranych dowod6w i zgtaszania ewentualnych

uwag.

Zainteresowani mogq zapoznac si~ z dokumentacjq (operat wodnoprawny) w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym

Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz, w miejscu: 91 - 420 t6dz,

ul. P6tnocna 27/29 pok. nr 8, W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Spraw~ prowadzi Matgorzata

Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednoczesnie informuj~, ie po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag i

ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe post~powania administracyjne zostanie zakonczone decyzjq,

wydanq na podstawie ztoionego wniosku i materiat6w zgromadzonych przez organ.

Adres do korespondencii: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu,

PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz.

YREKTOR

Otrzymuja:

vrzqd Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104,90-926 t6dz

2. a/a + BIP

Z uprzejmq prosbq, umieszczenia obwieszczenia w BIP Urz~du Miasta todzi.

In/ormujemy, ie przetworzamy Panstwa dane osobowe i stosujemy politykfl ich ochrony zgodnie z RODO i pnepisami krajowymi. Podanie przez
Panstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbfldne do swiadczenia uslug realizowanych przez naszq firmfl. Wiflcej
in/ormacji znajdq Panstwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl
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PO.ZUZ.s.421.733.2019.MC

ZAWIADOMIENIE

Sieradz, dn. 10.10.2019 r.

wg rozdzielnika

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Oz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r.
Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, ie w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie ZarzCjd Ziewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 2.09.2019 r. znak: Wn.505.20.2019/T/OO
Zaktadu WodociCjg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 90-133 t6di, post~powanie w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na pob6r w6d podziemnych do cel6w obrony narodowej i obowiCjzkowego
zabezpieczenia spotecznego mieszkanc6w poprzez:
studni~ publicznCl nr 136 0 gt~bokosci 59,0 m i wydajnosci eksploatacyjnej Q= 0,60 m3/h przy s=3,40 m zlokalizowanCj
w todzi, przy ul. Wrzesnienska 51 (dz. nr ewid. 109, obr. 6-46 t6di), ujmujCjCCl do eksploatacji czwartorz~dowy

poziom wodonosny w ilosci:
Qmaxs = 0,0002 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr =24 m3/rok

wsp6trz~dneurzCjdzenia wodnego: X 5740290 Y 6599307
Studnia potoiona jest w JCWPd nr 72,0 kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnyril Warty, w obszarze dorzecza Odry,
w zlewni rzeki t6dki 0 kodzie - JCWP PLRW600017183232.
Pob6r w6d odbywac si~ b~dzie w ramach ustalonych zasob6w eksploatacyjnych z formacji wodonosnej czwartorz~du
w ilosci Q= 0,60 m3/h przy s=3,40 m, zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta todzi z dnia 23.02.2004r. znak:
OSR.1I1.7530/49/04.
Jednoczesnie informuj~, ie wygaszone zostanie obecnie obowiCjzujCjce pozwolenie wodnoprawne.

MajCjc na uwadze norm~ prawnCj odtwarzanCj z art. 10 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego, w
celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, informuj~ 0
moiliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia si~ co do zebranych dowod6w i zgtaszania ewentualnych
uwag. Zainteresowani mogCj zapoznac si~ z dokumentacjCj (operat wodnoprawny) w Panstwowym Gospodarstwie
Wodnym Wody Polskie ZarzCjd Ziewni w Sieradzu, PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz, w miejscu: 91 - 420 t6di,
ul. P6tnocna 27/29 pok. nr 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Spraw~ prowadzi Matgorzata
Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednoczesnieinformuj~, ie po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtos'Zenia przez strony uwag i
ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe post~powania administracyjne zostanie zakonczone decyzjCj,
wydanCj na podstawie ztoionego wniosku i materiat6w zgromadzonych przez organ.
Adres do korespondencji: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ZarzCjd Ziewni w Sieradzu,
PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz.

YREKTOR

.........---- ----~,-~

Otrzymuja:
1. Zaktad WodociCjg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 90-133 t6di
~GminaMiasto t6di, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di

3. t6dzka Sp6tka Infrastrukturalna Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 190, 90-368 t6di
4. ZarzCjd Lokali Miejskich, AI. Kosciuszki 47, 90-514 t6di

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Ziewni w Sieradzu

Plac Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz

T. +48 (43) 655 41 00 • E. zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
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S. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa),
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan

6. a/a
Informujemy, ie przetworzamy Panstwa dane osobowe i stosujemy politykt: ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez
Panstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbt:dne do 5wiadczenia uslug realizowanych przez naszq fTrmt:. Wit:cej
informacji znajdq Panstwo na naszej stronie:.www.poznan.rzgw.gov.pl

Strona 2/2



~ Panstwowe
• 1 Gospodarstwo Wodne
.". "Wody Polskie2
PO.ZUZ.s.421:734.2019.MC

ZAWIADOMIENIE

Sieradz, dn. 10.10.2019 r.

wg rozdzielnika

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r: poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, ie w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 2.09.2019 r. znak: Wn.505.22.2019/T/DD
Zakfadu Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 90-133 t6di, post~powanie w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na pob6r w6d podziemnych do cel6w obrony narodowej i obowiqzkowego
zabezpieczenia spofecznego mieszkanc6w poprzez:
studni~ publicznCl nr 142 0 gf~bokosci 90,5 m i wydajnosci eksploatacyjnej Q= 0,80 m3/h przy 5=1,11 m zlokalizowanq
w todzi, przy ul. Ch6ralnej 4 (dz. nr ewid. 378/1, obr. G-28 t6di), ujmujqcq do eksploatacji czwartorz~dowy poziom
wodonosny w ilosci:

Qmaxs =0,0002 m3/s Qsrd =0,067 m3/d Qr = 24 m3/rok

wsp6trz~dneurzqdzenia wodnego: X 5732948 Y 6602904
Studnia pofoiona jest w JCWPd nr 72, 0 kodzie PLGW600072, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry,
wzlewni rzeki Jasien 0 kodzie - JCWP PLRW6000171832189.
Pob6r w6d odbywac si~ b~dzie wramach ustalonych zasob6w eksploatacyjnych z formacji wodonosnej czwartorz~du
w ilosci Q= 0,80 m3/h przy 5=1,11 m, zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta todzi z dnia 16.12.2003r. znak:
OSR.III.7530/144/03.
Jednoczesnie informuj~, ie wygaszone zostanie obecnie obowiqzujqce pozwolenie wodnoprawne.

Majqc na uwadze norm~ prawnq odtwarzanq z art. 10 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego, w
celu zapewnienia stronom czynnego udziafu w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, informUj~ 0

moiliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia si~ co do zebranych dowod6w i zgfaszania ewentualnych
uwag. Zainteresowani mogq zapoznac si~ z dokumentacjq (operat wodnoprawny) w Panstwowym Gospodarstwie
Wodnym Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz, W miejscu: 91 - 420 t6di,
ul. P6fnocna 27/29 pok. nr 8, W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Spraw~ prowadzi Mafgorzata
Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednoczesnie informuj~, ie po upfywie ww. terminu, w przypadku braku zgfoszenia przez strony uwag i
ewentualnych uzupefnien do akt sprawy, przedmiotowe post~powania administracyjne zostanie zakonczone decyzjq,
wydanq na podstawie zfoionego wniosku i materiaf6w zgromadzonych przez organ.
Adres do korespondencji: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu,
PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz.

YREKTOR

sorz Szcwtzyk

Otrzymuia:
1. Zakfad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 90-133 t6di

¥ Gmina Miasto t6di, ul. Piotrkowska 104,90-926 t6di
3. t6dzka Sp6fka Infrastrukturalna Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 190, 90-368 t6di
4. Sp6tdzielnia Mieszkaniowa "Chojny", ul. Ch6ralna 4, 93-313 t6di

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Ziewni w Sieradzu

Plac Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz

T. +48 (43) 655 41 00 • E. zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wpdy.gov.pl



50 PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydziat Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa),
ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan

60 a/a
Injormujemy, ie przetworzomy Ponstwa dane osobowe i stosujemy politykt: ich ochrony zgodnie z RODO i przepisomi krajowymi. Podanie przez
Panstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbt:dne do swiadczenia uslug realizowanych przez naszq firmt:. Wit:cej
injormacji znajdq Panstwo na naszej stronie: wwwopoznanorzgwogov.pl
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Sieradz. dn. 10.10.2019 r.

PO.ZUZ.S.421.73S.2019.MC

ZAWIADOMIENIE
wg rozdzielnika

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Oz. U z 2018 1'., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 ustawy zdnia 20 lipea 2017 r.
Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam, ie w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie Zarzild Ziewni w Sieradzu prowadzone jest, na wnlosek z dnia 2.09.2019 r. znak: WTI.50S.23.2019/T/00
Zakfadu Wodociijg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 90-133 t6dt. postl:i:powanie w sprawie udzlelenia
pozwolenia wadnoprawnego na pob6r w6d podziemnych do cel6w obrony narodowej I obowiilzkowego
zabezpieczenia spofecznego mieszkark6w poprzez:
studni-: publicznil! nr 148 0 gtl:i:bokosci 58,0 m i wydajnosci eksploatacyjnej Q= 0,60 ml/h przv s=O,95 m zlokalizowanil
w ladzi, przy ul. Kierpcowej 12 (dz_ or ewid_ 235/1 i 236/1, obI'. W-6t6di), ujmujilCii do eksploatacji czwartorzf;:dowy
poziom wadonosny w ilMCi:

Oman = 0,0002 ml/s QSrd = 0,067 mIld Or = 24 ml/rok

wsp6trz~dneurzildzenia wodnego: X 5741455 Y 6603588
Studnia potoiona jest w JCWPd nr 72, 0 kodzie PlGW60oo72, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry,
w zlewni rzekl t6dki 0 kodzie - JCWP PlRW6oo017183232.
Pobar w6d odbywat Sil:i: bt:dzie w ramach ustalonych zasob6w eksploatacyJnych z formacjl wodonosnej czwartorz~du
w ilosei Q= 0,60 ml/h przy s=0,95 m, zgodnie z zawiadomieniem Prezvdenta Miasta todzi z dnia 1.12.20031'. znak:
OSR.lII.7530/120/03.
Jednoczesnie informujl:i:, ie wygaszone zostanie obecnie obowiilzujilce pozwolenie wodnoprawne.

Majile na uwadze norml;: prawnil odtwarzanil z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postl:i:powania administracyjnego, w
celu zapewnienia stronom czvnnego udziatu w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, informuj~ 0
moiliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia sil:i: co do zebranych dowod6w i zgtaszania ewentualnych
uwag. Zainteresowani mogil zapoznac sit: z dokumentaejil (operat wodnoprawny) w Panstwowym Gospodarstwie
Wodnym Wody Polskie Zarzild Ziewni w Sieradzu, PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz, W mlejscu: 91 - 420 l6dt.
ul. p6fnocna 27/29 pok. nr 8, W terminie 14 dnl od daly otrzymania niniejszego pisma. Spraw~ prowadzi Malgorzata
Czechowska - telefon 573 901 683.

Jednoczesnie informuj~, ie po upfywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony uwag i
ewentualnyeh uzupelnien do akt sprawy, przedmiotowe post~powania administracyjne zostanie zakonczone decyzjil,
wydanil na podstawie ztoionego wniosku i materiat6w zgromadzonyeh przez organ.
Adres do korespondencii: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzild Zlewni w Sieradzu,
PI. Wojew6dzki I, 98-200 Sieradz.

YREKTOR

t

Grl': c.z Szewczyk

Otrzvmuja:
1. Zaktad wodociilgow 1Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 52, 9O-133l6di

VGmina Miasto l6di, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di
3. t6dzka Sp6tka Infrastrukturalna Sp. z0.0., uL Piotrkowska 190, 90-368 l6df
4.
S.

Par'lstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

.Zarz~d Ziewni w Sieradzu

Plae Wojewadzkll, 98-200 Sieradz

T. +48 (43) 655 41 00. E. Zl-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



6.
7. PGW Wo Y Po s ie R GW w Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa),

ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznan
8. a/a

In/oTmuj~my, i~ przetwarzamy Panstwo' dane osobowe i stoslI}emy polityk( Ich ochrony zgodnle I RODD I pruplsaml k,ajowyml, Podonle prItz
Ponstwo dfmydl osobowych moo 'harakter dobrowolny, ole Jest nlezb(dne do IwlodczenlQ /,I51u9 reallzowtmych pnez nO$lq /irrnt:. W;~eJ

Informol}llnojdq Pattstwo no nDuei stronJe: _.polnan.ngw.Rov.pl

'.',
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