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 Sieradz, dnia 28 lipca 2021 r.  
 
 
 
PO.ZUZ.5.4210.367.2021.TI 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

 Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  
w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia 
wodnoprawnego na usługi wodne związane z korzystaniem z wód rzeki Liswarty dla potrzeb małej 
elektrowni wodnej w m. Danków, gm. Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie, obejmujące: 

1) piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Liswarty na istniejącym jazie ruchomym zlokalizowanym w km 
31+200 do rzędnej normalnego poziomu piętrzenia NPP = 280,70 m n.p.m., 

2) korzystanie z wód powierzchniowych do celów energetyki wodnej, poprzez pobór zwrotny wody  
z rzeki Liswarty ujęciem brzegowym na kanał roboczy, w ilościach: 
 wielkość poboru wody na sekundę:     3,10 m3/s, 
 pobór wody maksymalny godzinowy:    11,2 tys. m3/h, 
 pobór wody średni dobowy:     268,8 tys. m3/dobę, 
 pobór wody dopuszczalny roczny (przez 354 dni w roku):  95,2 mln m3/rok, 

przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego w wysokości 0,89 m3/s w każdych warunkach eksploatacji 
jazu i MEW oraz po analizie załączonego operatu wodnoprawnego, 

 
W zasięgu oddziaływa zamierzonego korzystania z wód (w zasięgu cofki) znajdują się działki nr ewid.: 
 
1217, 1219/1, 1222/1, 1223/1, 952/1, 1216, 1104/1, 947/1, 950/1, 951/1, 945/1, 941/1, 1204/1, 
obręb Danków, gm. Lipie, pow. Kłobucki, woj. śląskie 
 
7, 265, 236, 251, 238, 268/1, 237/1, 237/2, 235, 231, 232, 233, 81/6 obręb Krzepice, gm. Krzepice, 
pow. kłobucki, woj. śląskie; 
 

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  
i materiałów oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie. 

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej 
sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego 
zawiadomienia. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Zarządu Zlewni  w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz – bezwzględnie po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 43/ 655 41 00. 
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Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
zawiadamiam strony postępowania, że z powodu konieczności przeprowadzenia wymaganych przepisami 
prawa czynności procesowych, przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się na dzień 
15.09.2021 r.  

Pouczenie 
 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku 
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie 
zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem 
organu prowadzącego postępowanie. 

 
Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. 
Ponaglenie wnosi się: 

 do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 
 do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

 

Dyrektor 

Grzegorz Szewczyk 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


