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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek
Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Zduńskowolskiego z dnia 09.02.2016 r., znak:
SR.6341.44.2015 w pkt 1.1) w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i górnej
kredy w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla obszaru miasta Zduńska Wola
w kategorii „B” w ilości Q = 900 m3/h przy depresji s = 15,5 m i w kategorii „C” w ilości Q = 500 m3/h
przy depresji s = 24 m (decyzja Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 9 lipca 1974 r., znak:
KDH/013/3767/B/74) z otworu studziennego zlokalizowanego w Paprotni, gm. Zapolice, na działce
nr 9-78/1 stanowiącej własność Gminy Zapolice z siedzibą pod adresem: Plac Strażacki 5, 98-161
Zapolice.
W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, zgodnie
z art. 10 § 1 Kpa 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 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. 8:00÷15:00 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.
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 Kpa).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 i 4
ustawy Prawo wodne, tutejszy organ zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) niniejszego zawiadomienia
dokonał w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód
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Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zapolicach oraz Starostwa
Powiatowego w Zduńskiej Woli.
W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z UP. DYREKTORA

Anita Barańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Gmina Zapolice;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 ze zm.) oraz 49 Kpa wg. odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.
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