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URZĄD MIA- -FA ŁODZI 
DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI 

WYDZIAL ZARZĄDZANIA 
KONTAKTAMI Z MIESZKANCAMI 

I 9 -11- 2016 

Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź  

Oddział  ds. Informacyjno-Kancalaryjnoj z prośbą  o umieszczenie na stronie BlP urzędu 

90-926?Ó ul, Piotrkowska 104 załączonej informacji na okres 14 dni 

L.dz. .................... ... ......... podpis od dnia otrzymania 

INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

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

z późniejszymi zrinami) incmuję  O wszczęciu, na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył, działająca na podstawie 

pełnomocnictwa w imieniJ Spółki ACS PREMIUM Sp. z o.o. z siedzibą  w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205, 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 

polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego pochodzące z terenu budynku usługowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 199/205 do 

kanalizacji innego podmiotu, w ilości: 

Qmax.s = 0,0003 m3/s 

Qr.d = 3,7 ma/d 

Qdop.rok = 1147 m3/rok 

o parametrach: 

• węglowodory ropopochodne do 15 mg/l 

• fosfor ogólny do 15 mg P/l 

• azot amonowy do 100 mg NNH4/1 

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił  

odpowiedzialność  wobec osób trzecich. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  tj.: „Operat wodnoprawny. Wprowadzanie ścieków 

przemysłowych do urządzeń  kanalizacyjnych (zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego)" w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą  w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkim 1, adres do 

korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź  z siedzibą  w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 9, 91 - 420 
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Zarząd Zlewni w Sieradzu 

ul. Plac Wojewódzki 1; 98-200 Sieradz 
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Łódź, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony 

na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, iż  zebrano całość  materiałów i dowodów w przedmiotowym postępowaniu 

administracyjnym. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 

573 901 683 —sprawę  prowadzi Pan Piotr Łysoniewski. 

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Łódź, 

ul. Północna 27/29, 91 —420 Łódź. 

DYREKTOR 

Grzegorz Szewczyk 
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