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WA.ZUZ.5.4210.990.2022.AO 

INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego  
 

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022,  

poz. 2625, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek PGE 

Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Adama 

Dziewulskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego na:  

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. 

przejście kablową siecią elektroenergetyczną średniego napięcia pod dnem rzeki Okrzeszy 

w km 16+510 jej biegu, na fragmencie ujętym w przepust drogowy, na dz. ew. nr 73/1, obr. 

0002 Adamówek, gmina Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie, o parametrach: 

- kabel elektroenergetyczny średniego napięcia 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 wraz z kanalizacją 

światłowodową typu RHDPE 40/3,7 

- w rurze osłonowej o średnicy  - 160 mm 

- rzędna wierzchołka rury osłonowej 178,4 m n.p.m 

- głębokość posadowienia - 1,50 m pod dnem rzeki 

- długość przejścia - 10,0 m 

- powierzchnia gruntu pokryta wodami niezbędna do wykonania przejścia – 1,6 m2  

- metodą przewiertu sterowanego 

- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PUGW 2000 strefa 7:  

X: 5757046.22 Y: 7467769.06  

X: 5757048.75 Y:7467774.03 
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Otrzymują: 
1. Urząd Miasta i Gminy, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów (celem podania do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą 
o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu 
wywieszenia)  

2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 
tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Łowiczu  

3. aa 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi: Aneta Orlińska  
mail: aneta.orlinska@wodypolskie.gov.pl tel.:  (46) 811-50-60 wew. 31 


