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PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB 

 

I N F O R M A C J A  

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 

 o wydaniu decyzji administracyjnej 

 

Na podstawie art. 402a ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.) w związku  

z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1029) informuję, że w dniu 20 czerwca 2022 r. została wydana decyzja znak: 

PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB 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:  

− wylotu nr 1 do rzeki Dobrzynki, na działce nr ewid. 92, obręb 0022 Szynkielew, gm. Pabianice, 

pow. pabianicki, woj. łódzkie; 

− wylotu nr 2 do rowu, na działce nr ewid. 141/3, obręb 0024 Pabianice, gm. Pabianice, 

pow. pabianicki, woj. łódzkie; 

− wylotu nr 3 do rowu, na działce nr ewid. 157/1, obręb 0024 Pabianice, gm. Pabianice, 

pow. pabianicki, woj. łódzkie; 

− wylotu nr 4 do rowu, 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/17497783?unitId=art(72)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17497783?unitId=art(72)ust(6(a))&cm=DOCUMENT
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− 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 obsługi na terenie województwa łódzkiego” w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi” Etap IV. 

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Zarządzie Zlewni 

w Sieradzu (Plac Wojewódzki 1, 98 – 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 800
 – 1500, 

w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszej informacji.  

W dniu 28 czerwca 2022 r. została udostępniona treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Proszę o zamieszczenie przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.  

 

 

Dyrektor 

Grzegorz Szewczyk 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Miejski w Pabianicach; 
2. Urząd Gminy Pabianice; 
3. Starostwo Powiatowe w Pabianicach; 
4. ZUZ a/a. 


