
SR.6341.53.1.2014 

OBWIESZCZENIE 
Starosty Zd uiiskowolskiego 

z dnia ;3 stycznia 2015 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji 0 wszcz~ciu post~powania 
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 

850 i 1146) podaje si~ do publicznej wiadomosci informacj~ 0 wszcz~ciu post~powania 

o wydanie dla Gminy Miasto L6dz z siedzib~ pod adresem: ul. Piotrkowska 104, 

90-926 L6dz, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie sciek6w opadowych z rejonu 

ul. Swietlicowej w Lodzi prawobrzeznym wylotem kanalu deszczowego oznaczonym nr. 83 

polozonym na dzialce nr 419/4 w obr~bie G-24 stanowi~cej wlasnosc Gminy Miasto L6dz do 

rzeki Olech6wki w km 2+730 (woda publiczna stanowi~ca wlasnosc Skarbu Panstwa, 

w stosunku do kt6rej prawa wlascicielskie wykonuje Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego), 

kt6rej koryto w tej lokalizacji polozone jest na dzialkach nr 419/3 w obr~bie G-24 stanowi~cej 

wlasnosc Gminy Miasto L6dz oraz nr 465 w obr~bie G-25 pozostaj~cej we wladaniu 

Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Uwagi i wnioski w sprawie moina zglaszac w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Zdunskiej Woli, Wydzial Srodowiska i Rolnictwa, ul. Kr6lewska 10, pok6j 3, 

od poniedzialku do piqtku w godzinach 800 
- 1500

, listownie na adres: Starostwo 

Powiatowe w Zdunskiej Woli, ul. Zlotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, bqdi 

pocztq elektronicznq na adres srodowisko@powiatzdunskowolski.pl w terminie 

siedmiu dni od dnia ogloszenia niniejszej informacji. 
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SIAI<OST\VO POW!ATOWE 
W ZDUNSKIEJ VVOLI 

ul.Ztotnickiego 25 
98-220 ZDUNSKA WOLA 

te!./fox (0-43) 823-22-04 

SR.6341.53.1.2014 
Zdunska Wola, 3 stycznia 2015 r. 

ZA WIADOMIENIE 
o WSZCZli;CIU POSTli;POW ANIA 0 WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRA WNEGO 

W zwi'tZku z art. 61 § 4 Kpa zawiadamiam, ze zostalo wszcz~te na wniosek Ewy Jasinskiej -

dyrektora Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarowania Maj'l.tkiem 

Urz~du Miasta Lodzi, upowaznionej do reprezentowania Gminy Miasto L6dz z siedzib'l. pod 

adresem: ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, post~powanie 0 wydanie dla Gminy Miasto L6dz 

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie sciek6w opadowych z rejonu ul. Swietiicowej 

w Lodzi prawobrzeznym wylotem kanalu deszczowego oznaczonym nr. 83 polozonym na 

dzialce nr 419/4 w obr~bie G-24 stanowi'l.cej wlasnos6 Gminy Miasto L6dz do rzeki 

Olech6wki w km 2+730 (woda publiczna stanowi'l.ca wlasnos6 Skarbu Panstwa, w stosunku 

do kt6rej prawa wlascicielskie wykonuje Marszalek Wojew6dztwa L6dzkiego), kt6rej koryto 

w tej lokalizacji polo zone jest na dzialkach nr 419/3 w obr~bie G-24 stanowi'l.cej wlasnos6 

Gminy Miasto L6dz oraz nr 465 w obr~bie G-25 pozostaj'l.cej we wladaniu Marszalka 

Wojew6dztwa L6dzkiego. 

POUCZENIE 

Akta sprawy znajduj'l. si~ w Starostwie Powiatowym w Zdunskiej Woli, Wydzial Srodowiska 

i Rolnictwa, ul. Kr6lewska 10, pok6j 3. Strona post~powania, zgodnie z tresci'l. art. 73 Kpa, 

ma praw~, w lokalu organu administracji publicznej w obecnosci pracownika tego organu, 

wgl'l.du w akta sprawy, sporz'l.dzania z nich notatek, kopii lub odpis6w. 

PrzegI~dac akta sprawy oraz zglaszac uwagi i wnioski moina w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w ZduDskiej Woli, Wydzial Srodowiska i Roinictwa, ul. KroIewska 10, 

pokoj 3, w dni robocze od poniedzialku do pi~tku w godzinach 800_1500
• Uwagi i wnioski 

moina zglaszac rowniei listownie na adres: Starostwo Powiatowe w ZduDskiej Woli, 

ul. Zlotnickiego 25, 98-220 ZduDska WoIa, b~dz poczt~ elektroniczn~ na ad res 

srodowisko@powiatzdunskowoIski.pl. 

Uwagi i wnioski nalezy zglaszac w terminie siedmiu dni od dnia dor~czenia 
niniejszego zawiadomienia. 
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