
Pabianice 2017.08.28 

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1121) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czewca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1257) 

Pabianice 201 7.08.28 

Na podstawie art. 61 5 4 i art. 10 5 1 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postgpowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne 

(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczeciu postgpowania w 

sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Prezydenta Miasta Codzi na: 

1. wykonanie urzadzeh wodnych: 
- przepustu wodnego na cieku Lubczyna w km 0+072 (nowa trasa) (km ulicy 1+495,85) na 

dziatkach nr ew. 3711, 4011, 153 o9br. Polesie 41 w Codzi 
- przepustu wodnego na cieku Lubczyna w km O+113 (nowa trasa) (zjazd z ulicy w km 1+479) 

na dzialkach nr ew. 34111, 34112 obr. Antoniew w Codzi 
- przepustu wodnego na Rowie z Huty Jagodnica w km 1+295 (km ulicy 3+023) na dziatkach 

35113, 3614, 3615 obr. Baluty 39 w Codzi, 
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 21 i 22 na dziatce nr ew. 7711 obr. Polesie 40 w Codzi, 
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 23 na dzialce nr ew 3413 obr. Baluty 39 w Codzi, 
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 24 na dzialce nr ew. 3619 obr. Batuty 39 w todzi 
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 25 na dziatkach nr ew. 5211, 5311 obr Batuty 39 

, w Codzi. 
- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 26 na dzialce nr ew. 5311 obr Baluty 39 w Codzi, 
- studni chtonnej SD67 i SD68 na dziatce nr ew. 4514 obr. Polesie 40 w Codzi, 
- studni chionnej SD69 na dziatce nr ew. 46 obr. Polesie 40 w Codzi, 
- wylotu W1 o 0 400 do zbiornika nr 26, 
- wylotu W2 o 0 500 do zbiornika nr 25, 
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- wylotu W3 o 5 500 do zbiornika nr 24, 

- wylotu W4 o 5 600 do zbiornika nr 23, 

- wylotu W5 o 5 600 do zbiornika nr 22, 

- wylotu W6 o 5 315 do zbiornika nr Z l ,  

- przebudowg przepustu wodnego na Rowie z Grabiehca w km 1+770 (km ulicy 1+209,5) na 

dzialce nr ew. 6015, 101110 obr. Batuty 40 w Codzi. 

2, szczeg6lne korzystanie z w6d obejmujqce odprowadzenie Sciekow opadowych i roztopowych z 

projektowanej przebudowy ulicy Szczecinskiej w Codzi na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej do 

ulicy Pancerniak6w do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i studnie chlonne. 

Osoby zainteresowane w sprawie mogq zapoznat sig z przedloionq dokumentacjq, wnieSC uwagi oraz 

wypowiedziet sig w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnigciem w terminie siedmiu dni od dnia 

otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Pilsudskiego 2, 

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, budynek ,,A", pok. Nr 1-5, parter. 

JednoczeSnie informujemy, t e  zgodnie z art. 79 9 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 

21.09.2017r. o godz. 11'' zostanq przeprowadzone oglgdziny na ulicy Szczeciriskiej w Codzi w celu 

odniesienia sig do wniosku. 

Spotkanie rozpocznie sie na skrzviowaniu ulic Szczeciriskiei i Plonowei w Codzi. 

Otrzvmuia: 

1. Mariusz Przewlocki DROSYSTEM Biuro Projekt6w 
ul. Milicka 1, 
51 -1 27 Wroclaw 

2. Gmina t 6 d i  - Zarzqd Dr6g i Transportu 
ul. Piotrkowska 175,90-447 16d i  

3. Urzqd Miasta todzi, 
Departament Gospodarowania Majqtkiem 
Wydzial Gospodarki Komunalnej 
ul. Piotrkowska 175, 90-447 C6dt 

4. Urzqd Miasta Codzi Delegatura C6di - Baluty. 
Referat Komunalny 
ul. Zachodnia 47, 
91 -066 t 6 d i  

5. Urzqd Miasta Codzi 
ul. Piotrkowska 104 

z prosbq o wywieszenie na tablicy 
ogtoszeri w terminie 14 dni  od dnia dorqczenia 
i zamieszczenie w Biuletynie lnformacji 
Publicznej 

6. Urzqd Miejski ~Aleksandrowie 16dzkim 
Plac KoSciuszki 2 
95-070 Aleksandr6w Codzki 

7, ala 


