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Gospodarstwo WodnE 
Wody Polskie 

PO.ZUZ.5.421.465.2018.Pt 
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RPU/513630/2018 , 

Data :2018-10_15 Sieradz, dnia 9 paidziernika 2018 r. 

INFORMACJA 

Urzqd Miasta todzi 
ul. Piotrkowska 104 
90-926tedi 

z prosbq 0 wywieszenie na stronie BIP 
zalqczonej informacji na okres 14 dni 
od dnia otrzymania 

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, 

z peiniejszymi zmianami) informuj~ 0 wszcz~ciu, na wniosek Pani Angeliki Woiniak-Wsz~dybyl, dzialajqcej na podstawie 

pelnomocnictwa w imieniu Spelki LIBERTY MOTORS S.A. z siedzibq w todzi przy ul. Dqbrowskiego 207/213, 

post~powanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegelne korzystanie z wed 

polegajqce na wprowadzaniu sciekew przemyslowych zawierajqcych substancje szczegelnie szkodliwe dla srodowiska 

wodnego pochodzqce z terenu nieruchomoSci zlokalizowanej w todzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205 do kanalizacji 

innego podmiotu w ilosci: 

Q, = 0,00122 m'/s 

0, .• , = 16,6 m'/d 

(1ok.dop = 5146 m'/rok 

o parametrach: 

• fosfor ogelny 

• azat amonowy 

• w~glowodory ropopochodne 

do 15 mg P/dm' 

do 100 mg NNH4/dm' 

do 15 mgfdm'. 

w przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca b~dzie ponosil 

odpowiedzialnos.: wobec oseb trzecich. 

Zainteresowani mogq zapozna': si~ z dokumentacjq tj.: "Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie sciek6w 

przemyslowych do urzqdzer\ kanalizacyjnych (zawierajqcych substancje szczegelnie szkodliwe dla srodowiska wodnego" 

w Zarzqdzie Ziewni W6d Polskich w Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy PI. Wojewedzkim 1, adres do korespondencji: 

PGW Wody Polskie Nadzer Wodny tedi z siedzibq w todzi przy ul. Pelnocnej 27/29 pok. 9, 91-420 tedi, w terminie 14 

Pari~twowE' Gospodarstwo Wodnr- 'Nod)! PolskiI' 

Zarz<jd Ziewni w Sieradzu 

ul. Plac Wojewcid2ki 1; 98 200 Sreradz 
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dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po uplywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie 

posiadanych dowodow w sprawie. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego 

(Oz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuif/, ii zebrano calosc materialow i dowodow w przedmiotowym post~powaniu 

administracyjnym. 

Informacje www. sprawie moina rowniei uzyskac telefonicznie pod numerem: 

• 573 901683 -spraw~ prowadzi Pan Piotr lysoniewski. 

Adres do korespondencii: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny lodt, 

ul. Polnocna 27/29, 91- 420 lodt. 
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