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Data:2019-05-13 Łowicz, 29 kwietnia 2019 r. 

Panstwowe 

Gospodarstwo Wodne  

Wody Polskie 

Dyrektor  

Zarządu Zlewni 
w Łowiczu C .- .-. 

ul. 

- .
zał............. 

WA.ZUZ.5.421.1.320.2018.PK 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), 

DYREKTOR 

ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU 

podaje do publicznej wiadomości informację  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych: 6 studni chłonnych 
wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych, 6 wylotów urządzeń  kanalizacyjnych wykonanych 
z rury PyC SN8 kanalizacyjnej Dz 200mm, służących do wprowadzania wody do urządzeń  wodnych 
oraz na usługę  wodną  - odprowadzanie do urządzeń  wodnych - wód opadowych, ujętych w otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 
o zasięgu oddziaływania w granicach działek ewidencyjnych: 158/1, 13/4, 177/2 ob. ewid. B-26. w Łodzi. 

Informuję, że strony mogą  zapoznać  się  z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni 
w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr  13 od poniedziałku 
do piątku w godz. 800 

- 1610, do czasu wydania decyzji w sprawie. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Dzień  publicznego obwieszczenia 07.05.2019 r. 

DYR.r(TO R 
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Otrzymuja: 

1. Urząd Miasta Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, z prośbą  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot 
z adnotacją  o terminach publikacji obwieszczeń  (powiat). 
Urząd Miasta Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, z prośbą  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot 
z adnotacją  o terminach publikacji obwieszczeń  (gmina). 
Zarząd Zlewni w Łowiczu - tablica ogłoszeń  Urzędu. 
Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego. 

S. Aa. 
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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), 

DYREKTOR 

ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU 

podaje do publicznej wiadomości informację  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych: 6 studni chłonnych 
wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych, 6 wylotów urządzeń  kanalizacyjnych wykonanych 

z rury PyC SN8 kanalizacyjnej Dz 200mm, służących do wprowadzania wody do urządzeń  wodnych 

oraz na usługę  wodną  - odprowadzanie do urządzeń  wodnych - wód opadowych, ujętych w otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 

o zasięgu oddziaływania w granicach działek ewidencyjnych: 158/1, 13/4, 177/2 ob. ewid. B-26, w Łodzi. 

Informuję, że strony mogą  zapoznać  się  z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni 

w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pok. nr  13 od poniedziałku 

do piątku w godz. 800 _ 1600, do czasu wydania decyzji w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Dzień  publicznego obwieszczenia 07.05.2019 r. 

DYREKTOR 

Otrzymuip: 
Urząd Miasta Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, z prośbą  o wywieszenie na tblicy ogłoszeń  oraz 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po ym czasie o zwrot 
z adnotacją  o terminach publikacji obwieszczeń  (powiat). 
Urząd Miasta Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, z prośbą  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot 
z adnotacją  o terminach publikacji obwieszczeń  (gmina). 
Zarząd Zlewni w Łowiczu - tablica ogłoszeń  Urzędu. 
Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego. 

S. Aa. 


