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Sieradz, dn. 28 lipca 2021 r.  

 

PO.ZUZ.5.4210.367.2021.TI   

INFORMACJA 

 Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 624 ze zm.),  

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 
podaje do publicznej wiadomości informację 

 

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; 
 

w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 624 ze zm.), poprzez wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim 

w Krzepicach, w Urzędzie Gminy Lipie w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP RZGW w Poznaniu. 

Informacji i wyjaśnień w powyższej sprawie udziela Zarząd Zlewni w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 

1 (w godz. 800 – 1500, od poniedziałku do piątku, tel. 43/655 41 00).  

Informację należy umieścić na tablicach ogłoszeń w dniu otrzymania pisma na okres 7 dni. 

 

Dyrektor 

Grzegorz Szewczyk 

/podpisano elektronicznie/ 
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Wg rozdzielnika: 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie, E-PUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP,  
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach, E-PUAP: /umkrzepice/SkrytkaESP 
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Sieradzu 
4. BIP RZGW Poznań 
5. ZUZ a/a 
 


