Poznań, 27.04.2018 r.

PO.RUZ.421.99.7.2018.WG

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1566 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

INFORMUJE

strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji
oraz zgłoszenia żądań w sprawie prowadzonej na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice, w imieniu i na rzecz której działa Pani Joanna Ignar, dotyczącej
wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Wojewodę Łódzkiego decyzją
z dnia 30.04.2003 r., znak: SR.IV.B-6811-1/D-21/25/03, wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 4.02.2011 r., znak: RO.VI-MC62130/1-3/2011 oraz wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia
7 otworowego, składającego się z dwóch podujęć: ujęcia „Chechło –Dobroń” składającego się z dwóch
studni nr 1 Piaski (dz. ew. nr 509/1, obr. 0005 m. Pabianice), nr VII (dz. ew. nr 77/2, obr. 0028 m. Pabianice)
oraz ujęcia „Jutrzkowice-Hermanów” składającego się z 5 studni: nr B0 (dz. ew. nr 157, obr. 0004
Hermanów), nr B1 (dz. ew. nr 136 obr. 0004 Hermanów), nr B3 (dz. ew. nr 268, obr. 0001 Bychlew), nr B4
(dz. ew. nr 102, obr. 0005 Jadwinin), nr J2 (dz. ew. nr 95/5, 95/6, obr. 0017 m. Pabianice).
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
w godzinach urzędowania (pn-pt, 800 – 1500).
Stosownie do przepisu art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania
administracyjnego, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy ustalam nowy termin zakończenia
postępowania na 15 maja 2018 r.
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