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RPW/629225/2018 P Sieradz, dnia 4 grudnia 2018 r. 

Urzqd Miasta todzi 
ul. Piotrkowska 104 
90 - 926 t o d i  

z proibq o wywieszenie na stronie BIP Urzedu 
zahczonej informacji na okres 14 dni 
od dnia otrzymania 

INFORMAUA 
o wszczeciu postepowania administracyjnego 

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

z poiniejszymi zmianami) informuje o wszczqciu, na wniosek Pani Joanny Ignar, dziaiajqcej na podstawie 

peinomocnictwa w imieniu miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w todzi przy ul. Milionoiwej 14, 

postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usiugi wodnej 

polegajqcej na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do rzeki Jasieh poprzez ponizsze wyloty: 

o parametrach: 

weglowodory ropopochodne do 15 mg/l 

zawiesina ogolna do 100 mg/l 

Nazwa wylotu 

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzie ponosii 

odpowiedzialnoSC wobec osob trzecich. 
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Kilometrai 

odbiornika 

Zainteresowani mogq zapoznat sie z dokumentacjq tj.: ,,Operat wodnoprawny. Odprowadzanie wod 

opadowych i roztopowych do rzeki Jasieri z terenu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w todzi 

przy ul. Milionowej 14" w Zarzqdzie Zlewni Wod Polskich w Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego, 

adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzor Wodny t o d i  z siedzibq w todzi przy ul. Potnocnej 27/29 pok. 9, 

@r.rok 
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarz3d Zlewni w Sieradzu 

ul. Plac Wojewodzkl 1; 98-200 Sleradz 
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91 - 420 todi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upiywie powyiszej daty wniosek zostanie 

rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodow w sprawie. 

Na podstawie art. 10 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuje, ii zebrano catoiC materiatow i dowodow w przedmiotowym postepowaniu 

administracyjnym. 

lnformacje w ww. sprawie moina rowniei uzyskai telefonicznie pod numerem: 

573 901 683 -sprawe prowadzi Pan Piotr tysoniewski. 

Adres do korespondencii: Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny todi, 

ul. Potnocna 27/29,91- 420 todi.  
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