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Urzqd Miasta kodzi 
ul. Piotrkowska 104 
90-926todi 

z proSbq o wywieszenie na stronie BIP Urzedu 
zatqczonej 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) informujq o wszczeciu, na wniosek Pana Damiana Scistowicza, dziatajqcego na podstawie 

petnomocnictwa w imieniu Spoiki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, postepowanie 

administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod polegajqce na 

odprowadzaniu iciekow przemystowych zawierajqcych substancje szczegolnie szkodliwe dla irodowiska wodnego 

pochodzqce z terenu Stacji Obstugi Pojazdow zlokalizowanej w todzi przy ul. Rokicihskiej 144 do kanalizacji innego 

podmiotu, w iloici: 

o parametrach: 

weglowodory ropopochodne do 15 mg Pb/l 

fosfor ogolny do 15 mg P/I 

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bqdzie ponosit 

odpowiedzialnoii wobec osob trzecich. 

Zainteresowani mogq zapoznai sic z dokumentacjq tj.: ,,Operat wodnoprawny na szczeg6lne korzystanie z wod 

polegajqcych z terenu stacji obstugi samochodow zlokalizowanej w Codzi przy ul. Rokicihskiej 144 do urzqdzeh 

kanalizacyjnych" w Zarzqdzie Zlewni Wod Polskich w Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego, adres do 

korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzor Wodny tod i  z siedzibq w todzi przy ul. Potnocnej 27/29 pok. 9, 91  - 420 
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todi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony 

na podstawie posiadanych dowodow w sprawie. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania adrninistracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuje, ii zebrano catoit materiat6w i dowod6w w przedmiotowym postepowaniu 

administracyjnym. 

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

573 901 683 -sprawe prowadzi Pan Piotr tysoniewski. 

Adres do koresuondencii: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny todi, 

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