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OBWIESZCZENIE 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) 

obwieszcza: 

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. Prawo wodne (Dz. U z 2020 r., poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z Pani IMENmlp~ działającej na podstawie 

pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala i. dr. M. Biegańskiego z siedzibą  

w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę  wodną  

polegającą  na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr A, o głębokości 70,0 m 

i wydajności eksploatacyjnej otworu Q = 50 M3  /h przy depresji S = 4,9 m, zlokalizowanej na działce o numerze 

ewidencyjnym 45/9 obręb B-27 w Łodzi, na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im dr. M. Biegańskiego, 

przy ulicy Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź, w ilości: 

Qrnaxs 0,002722 m3/s 

Qmaxh = 9,8 m3/h 

Qśrd= 78,50 m3/d 

Qdof 28645 m3/rok 

dla celów zaopatrzenia Szpitala w wodę  na potrzeby socjalno-bytowe oraz do podlewania terenów 

zielonych. 

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 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

Akta sprawy znajdują  się  w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, 



Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, (w miejscu: 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112) i mogą  być  

udostępnione stronom postępowania do wglądu wgodz. 800 
 - 13 0  w ww. terminie, bezwzględnie po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. (43) 655 41 641. Jeżeli we wskazanym terminie strony nie 

wniosą  uwag i ewentualnych uzupełnień  do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne 

zostanie zakończone decyzją  wydaną  w oparciu o złożony wniosek i zebrany przez tut. organ materiał  

dowodowy. Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 

w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. 

Sprawę  prowadzi Piotr Łysoniewski - pracownik Zarządu Zlewni w Sieradzu, telefon (43) 655 4164. 

Obecnie wskazany kontakt mailowy: Piotr.lysoniewski@wodypolskie.gov.pl  lub korespondencyjny. 

Powyższe obwieszczenie czyni zadość  wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne. 

Jednocześnie informuję, iż  doręczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Rozdzielnik 
z prośbą  o zamieszczenie w BlP, załączonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania a po upływie 

tego terminu o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia obwieszczenia na adres tutejszego Organu. 

Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź  
aa. 
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