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PO.ZUZ.5.4210.348.2022.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. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów – sieci gazowej średniego ciśnienia 

Dz225 mm w rurociągu osłonowym Dz355 mm: 

1) pod dnem rzeki Biała Oksza w km 16+270 jej biegu, na działce o nr ewid. 3119/1, obręb 0009 

Łobodno, gm. Kłobuck, pow. kłobucki, woj. śląskie; 

2) pod dnem rzeki Liswarta w km 15+870 jej biegu, na działce o nr ewid. 504/2, 0017 Zawady, 

gm. Popów, pow. kłobucki, woj. śląskie; 

3) pod dnem cieku Dopływ spod Miedźna od km 5+840 do km 5+910 jego biegu, na działkach 

o nr ewid. 1594/5, 1591/1, 1588/5, obręb 0005 Miedźno, gm. Miedźno, pow. kłobucki, 

woj. śląskie. 

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych 

tj. sieci gazowej średniego ciśnienia: 

1) w granicach zasięgu wód rzeki Biała Oksza, na działkach o nr ewid. 2974/1, 3119/1, 628/1, 

obręb 0009 Łobodno, gm. Kłobuck, pow. kłobucki, woj. śląskie; 

2) w granicach zasięgu wód rzeki Liswarta, na działkach o nr ewid. 504/2, 42/78, obręb 0017 

Zawady oraz nr ewid. 463/1, obręb 0012 Popów, gm. Popów, pow. kłobucki, woj. śląskie.  

Rozwiązanie ww. kolizji zostanie wykonane w związku z realizacją zadania pn. „Gazyfikacja gminy 

Popów”. 

W związku z zaistnieniem nowych okoliczności w sprawie (śmierć strony postępowania) tutejszy 

organ w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, zgodnie 

z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 401 ust. 4 i 8 Prawa 

wodnego, informuje 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 7 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. 
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Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postępowanie nie zostanie zakończone w terminie 

wskazanym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 

ze zm.) z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 

dnia 29 lipca 2022 r.  

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2021 r., poz. 735 ze zm.) stronie przysługuje prawo do wniesienia 

ponaglenia do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 

§ 1 ww. ustawy. 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. 4 i 8 ustawy 

Prawo wodne, w związku z tym, niniejszego zawiadomienia dokonano w drodze obwieszczenia 

poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów, Urzędu Gminy Miedźno, Urzędu Miejskiego w Kłobucku 

oraz Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

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. Pełnomocnik Wnioskodawcy; 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 

ze zm.); 

3. Strony postępowania według odrębnego wykazu; 

4. ZUZ a/a. 

 

 


