
7.1\.-D M I \ t (f -~ o',e 1.flUtn: Fo .:)' ~ ... , ~ ,",I
.... " 	 ",0Oil, GI<, 	 . ,~~ "Ktt, 1 ". .~ - 'fll 

Pan stw owe 	 Sierad:, dn. 24.09.2019 r. 

t ~~~;~:I~~~: wOdnl~ 30 '09· 2019 I~ , '12~ 

0 O \~~h
%..7r~' ' :RA. OOUI..6' a::. In'ormllcYJrlO K"nColar1i 

~ 

l)Jvc!zialll 	 ~1 'l~~b"LJr' MIL. tit.rlel)¥/ YJ" y("r((\\ ~t c.t. :2019~09-30 
~J?10l~ ~ t" ." , ,,"" .•':: '" g, \0. ~.'"' \~ 
~CJdk INFORMACJA ~~~'b'\O' 

~. \J 
Na podstawie art. 400 ust. 7 usta........,.. Z dnla ustawy 20 fipc.a 2017 r. Pr3wo wodne (OZ.U. 1 2018 r pOl .2268 ze zm.) 

zawiadamiam, ie w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu prowadzone slI, na 

wniosek z dnia 27.12.2018 r. (wraz l uzupefnieniem) Zakladu WOdOCi(jg6w i Kanalizacji $P . Z 0.0., ut Wierzbowa 52, 

90·133l6dt, post~powania w sprawie udzielenia pozwolen wOdnoprawnych na uslugi w odne polegajqce na poborze 

w6d podziemnych do cel6w obrony narodowej i obowiqzkowego zabezpieczenia spotecznego mieszkarlc6w poprzez 

studnie: 

PO.ZUZ.5.421. 717 .2019.Me 

1. 	 studnl~ publiczn<j nr 235 ziokalilOWanq w lodzi, przy ul. Wielkopolskiej 66/68 (dz. nr ewid. 56/25 obr. 8-44 

l6di), ujmujqcq do eksploatacji czwartorzl;:dowy poziom wodono~ny, w i!osci: 

Qma)(S =0,0003 ml/s Qjrd: 0,067 m3/d Qr: 24 m1/rok 


wspolrz~dne urlqdzenia wodnego: X 5740632 Y 6597626 


PO.ZUZ.5.421.718.2019.MC 

2. 	 studnl~ publlczn" nr 169 zlokalizowanq w lodzi, przy ul. Rezedowej rog Rilbierlsklej (dz. nr ewid. 347/2 obr. 

P-5 l6di), ujmujaq do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny w 'Iro~ci : 

Qmaxs =0,0006 ml/s QYd: 0,067 ml/d Qr = 24 m)/ro'K 


wsp61rzI;:dne urzqdzenla wodnego; X 5739447 Y 6596370 


PO.zUZ.S.421. 719 .2019. MC 

3. 	 studnie publlczniJ nr 171 ziokalilOWanij w lodzi. przy ul. Grunwaldzkiej 13 (dz. nr ewid. 246/2 obr. 8·29 
t.cdz), ujmuj'l:C<I do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodono~ny w ilo ~ci : 

Qmaxs =0,0006 ml/s Qjrd =0,067 ml/d Qr'" 24 mJ/rok 


wsp6lrz~ne urzqdzenia wodnego: X 5740787 Y 6598552 


PO.ZUZ.5.421.720.2019.MC 

4. 	 studn1e publlcznq nr 185 zlokalizowanq w lodzi, przy ul. Kraterowej 2a/Jarowa (dz. nr ewid. 69/ 2 obr. W-6 

t6di), ujmujqcq do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny w iloki: 

Qmaxs = 0,0003 ml/s Q~rd = 0,067 m3/d Qr'" 24 ml/rok 


wSp01rzedne urzildzenia wodnego: X 5740787 Y 6598552 


PO.ZUZ.S.4 21.72 2 .2019. M C 

5. 	 studnie pUblicznif nr 168 dokalizowanif w lodzi, prlV ul. Bruskiej 18/20 (dl. nr ewid. 538/10 obr. P-.:! l6dt), 

ujmuj<lcq do eksp!oatacjl clWartoflt:dowy poziom wodonosny w ilosci : 

Qmaxs = 0,0003 ml/s Q~rd = 0,167 m1/d Qr'" 6Om1/rok 


wsp6frzedne urzqdzenia wodnego: X 5738902 y 6595652 


Maj'!.c na uwadze norm~ prawnif odtwarzanq l art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania adminisu3eyjnego, 

w celu zapewnieniil stronom czynnego udzialu w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, lnformuj~ 0 

moiliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia si~ co do zebranych dowodow i zglaszania ewentualnych 

uwag. 

Parlstwowe Gospodarstwo Wodne w ody Polskle 

Zarz<jd Zlel'lni w Sieradzu 
Plac WOjew6dzkl l , 98-200 Sieradl www.wody.gov.pl 
T. +48 (43) 6SS 41 00 . E . ll · sieradl@wody~ 

www.wody.gov.pl
http:PO.ZUZ.5.421.720.2019.MC
http:PO.ZUZ.5.421.718.2019.MC


Zainteresowani m~ lapolnat sie z dokumentacj" (operat wodnoprawny) w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym 

Wody Polskie 2aflild Ziewni w Sierad zu, PI, Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz, w mlejscu: 91 - 420 l6dt, 

ul. P61nocna 27/29 pok. nr 8, W termlnle 14 dnl od daty otrzymania niniejszego pi sma. Sprawe prowadzi Malgonata 

Czechowska • telefon 573 901 683. 

Jednoczesnie informuje, ie po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zg!oszenia przez strony uwag i 

ewentualnych ulupelnien do akt sprawy, przedmiotowe postepowania administracyjne zostanie zakonczone deCYl j ij, 

wydanCl na podstawie zloionego wniosku i material6w zgromadzonych przez organ. 

Adres do korespondencll: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz"d Ziewni w Sieradzu, 

PI. Wojew6dlki 1, 98-200 Sieradl . 

YREKTOR 
, 

Grze orz Szewczyk 

Olr~ia : 
1. Urzild Mlasta todzl, ul. Plotrkowska 104,90-926 t 6dz 

2. ala + SIP 

Z uprzejmCj prosbCl, umieSlczenia obwieszczenia W SIP Urzedu Miasta lodzi. 

In/o,muJemy, lr przrtwrmamy PtlMtwa dOIlr mobowr i stosujrmy poIItylc, let! ochrony zgodnJr z ROOO I ~$GIrIl"oj<JwymI. I'odtJnir pnrl 
Ponrtwo donych osobowydl m(I chDrolrtrt' dt;JbrowoInjI, air ~$' nJrzb(dne do JwIodurnkl ustug rrolUowrmych pnrz 1IIULq~. w~J 

In!om'lOcJ! znoJdq 'pOMIWO no fIOUrJ stronJr; _.DOmfn.ruw,loy,pl 
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