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PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 

w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  zawiadamiam, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 

33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

1) wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie i likwidacja tymczasowych wylotów – rurociągów  

elastycznych o średnicy ø 110 mm – służących do wprowadzania wód pochodzących z wykopów 

budowlanych:  

− do rzeki Dobrzynki poprzez wylot nr 1, zlokalizowany na działce nr ewid. 92, obręb 0022 Szynkielew, 

gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie; 

− do rowu poprzez wylot nr 2, zlokalizowany na działce nr ewid. 141/3, obręb 0024 Pabianice, 

gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie; 

− do rowu poprzez wylot nr 3, zlokalizowany na działce nr ewid. 157/1, obręb 0024 Pabianice, 

gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie; 

− do rowu poprzez wylot nr 4, zlokalizowany na działce nr ewid. 244, obręb 0024 Pabianice, 

gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie; 

2) usługę wodną obejmującą trwałe odwadnianie wykopów budowlanych tj. wykopów budowlanych pod 

projektowany gazociąg zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 361/1, 360/1, 361/2, 378, 19/2, 379, 

389, 422, 421, 423, 431/4, 424, 92, obręb 0022 Szynkielew, gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie 

oraz o nr ewid. 60, 62, 10, 58, 59/1, 63/1, 61/1, 59/2, 61/3, 136/2, 61/2, 107/1, 136/1, 81/2, 107/2, 

56/4, 141/3, 138/2, 149, 162/15, 144/3, 85/4, 150, 153, 152, 143/2, 155, 154, 157/1, 158/5, 157/3, 

159/4, 247/2, 223/3, 248/6, 244, 246/2, 144/2, obręb 0024 Pabianice, gm. Pabianice, pow. pabianicki, 

woj. łódzkie; 

3) szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód pochodzących z wykopów budowlanych  

− do rzeki Dobrzynki, na działce nr ewid. 92, obręb 0022 Szynkielew, gm. Pabianice, pow. pabianicki, 

woj. łódzkie; 

− do rowu, na działce nr ewid. 141/3, obręb 0024 Pabianice, gm. Pabianice, pow. pabianicki, 

woj. łódzkie; 

− do rowu, na działce nr ewid. 157/1, obręb 0024 Pabianice, gm. Pabianice, pow. pabianicki, 

woj. łódzkie; 

− do rowu, na działce nr ewid. 244, obręb 0024 Pabianice, gm. Pabianice, pow. pabianicki, 

woj. łódzkie; 

− poprzez rozdeszczowanie na pryzmach i drogach dojazdowych wzdłuż projektowanego 

gazociągu, na działkach o nr ewid. 361/1, 360/1, 361/2, 378, 19/2, 379, 389, 422, 421, obręb 0022 

Szynkielew, gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie oraz o nr ewid. 144/2, obręb 0024 

Pabianice, gm. Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie. 

Przedmiotowe zadania realizowane są w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Łódź – 

Konstantynów Łódzki – Pabianice – Rzgów – Konstantyna – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 
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obsługi na terenie województwa łódzkiego” w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci 

gazowej w ramach obwodnicy Łodzi” Etap IV. 

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, 

uzyskania wyjaśnień, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych wniosków 

i uwag (bezpośrednio w siedzibie organu lub pisemnie przesyłać na niżej podany adres) w terminie 14 dni 

od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Akta sprawy znajdują się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu (Plac Wojewódzki 1, 98 – 200 Sieradz) 

i mogą być udostępnione stronom postępowania do wglądu od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 

w ww. terminie. 

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. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 

2021 r., poz. 735 ze zm.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Zaznaczam, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić 

organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie 

zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 

Kodeksu postępowania administracyjnego). 

W przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo 

wodne w związku z art. 18 pkt 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 234 ze zm.) oraz art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

niniejszego zawiadomienia dokonano w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 

w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice, 

Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 

W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 

zwyczajowo przyjęte w danej miejscowości lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

 

Dyrektor 

Grzegorz Szewczyk 

/podpisano elektronicznie/ 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 

ze zm.) w związku z art. 18 pkt 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 234 

ze zm.) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

według odrębnego wykazu; 

2. ZUZ a/a. 


