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PO.ZUZ.5.4210.709m.2020.MM  
 
 

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 wydaniu decyzji-pozwolenia wodnoprawnego 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 19.01.2021 r. została  

wydana decyzja znak: PO.ZUZ.5.4210.709m.2020.MM dla spółki Centrum Logistyczne „POLOmarket” 

Sp. z o. o. ul. Główna 3, 42-100 Kłobuck, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę 

wodną  polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu POLOmarket 

Sp. z o. o.  znajdującego się na działce 172/2 obręb geodezyjny 0005 Przybyłów, Kłobuck – miasto, 

powiat kłobucki, województwo śląskie, za pomocą istniejącego wylotu W1 o średnicy Ø 600 mm, 

uchodzącego do rzeki Kocinki w km 33+260 jej biegu. 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu (Plac Wojewódzki 1, 

98 – 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00, bezwzględnie po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym (tel. 43/655 41 00). Ponadto zgodnie z art. 49b cytowanej ustawy Kpa 

strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, nie później niż 

w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.   

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ww. ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 310 ze zmianami) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem 

Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 i 4 

ww. ustawy Prawo Wodne, tutejszy organ zgodnie z art. 49 cytowanej wyżej ustawy Kpa dokonał 

niniejszego zawiadomienie w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. 

Zarządu Zlewni Wód Polskich, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  oraz 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku.  
 

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.  

 

Dyrektor 

Grzegorz Szewczyk 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2020, poz.310 

ze zm.) oraz 49 Kpa wg. odrębnego wykazu; 
2. ZUZ a/a. 


