
Piotrków Trybunalski oC// .12.2020 r. 

WA.ZUZ.3.4210.2120.2020.IM 
Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.11.2020 r. 
(data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17.11.2020 r.) NORMA POLSKA Sp. z o.o., 
ul. Długa 2, Sławniów, 42-436 Pilica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany miejsca 
poboru próbek wody określonego w decyzji Starosty Zawierciańskiego znak: ROII.6341.053.2014.AMD 
z dnia 05.08.2014 r. wygaszającą z dniem 04.08.2014 r. pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją 
RO.VII/6223/14/04 z dnia 04.08.2004 r. wydaną z upoważnienia Starosty Zawierciańskiego dla Spółki Akcyjnej 
VARIANT z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 3b na pobór wód podziemnych z ujęcia w Sławniowie oraz 
udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystane z wód w zakresie poboru wód podziemnych 
z utworów wodonośnych jury górnej przez ujęcie -studnia kopana -zlokalizowane na działce o nr ewi2dencyjnym 
1702 i 41 w m. Sławniów, gmina Pilica. Pozostałe warunki ww. decyzji pozostają bez zmian. 

Z uwagi na to, że zmiana decyzji ostatecznej jest możliwa w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) za zgodą stron postępowania, 
prosi się strony o zajęcie stanowiska w przedmiocie sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego 
zawiadomienia. 

Zgoda stron nie może być dorozumiana, ani domniemana i winna być udzielona wprost i wyraźnie przez 
stosowne oświadczenie złożone organowi administracji państwowej, tj. Dyrektorowi Zarządu Ziewni w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2 i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 
w terminie 7 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

Sprawę prowadzi I. Magiera 

email: ilona.magiera@wody.gov.pl 

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2. RZGW w Warszawie 
3. Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 
4. Pan Gabriel Dors Starosta Zawierciański 
5. aa 
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Do wiadomości: 
1. Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń) 

Urząd Miasta i Gminy, ul. Żarnowiecka 46,42-436 Pilica (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń) 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. 509 975 777, e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 
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