
c-7 Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 
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Sieradz, dnia 6 maja 2019 r. 

z proibq o wywieszenie na stronie BIP Urzqdu 
zatqczonej informacji na okres 14 dni . 
od dnia otrzymania 

INFORMAUA 
o wszczqciu postepowania administracyjnego 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, 

z poiniejszymi zmianami) informuje o wszczeciu, na wniosek Pana Marcina Deresa, dziatajqcego na podstawie 

peinomocnictwa w imieniu Spotki Eurofins Polska Sp. z 0.0. z siedzibq w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 90a, 

postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie urzqdzenia wodnego tj. podziemnego zbiornika retencyjno-rozsqczajqcego o pojemnoici 23,37 m3 

na terenie dziaiki 8/15 obreb G-21 t o d i  wykonanego z 57 skrzynek modutowych wykonanych z polipropylenu 

owinietych geowtokniilq utoionych pod powierzchniq terenu na rzednej 174,24 m n.p.m. Skrzynki roztaczajqce 

zostanq uioione jednowarstwowo 3 rzedy po 19 skrzynek tworzqc regularny ksztatt prostokqta o powierzchni 

41,04 m2 i wspoirzqdnych: 

a, pkt. A X: 5732122.3 Y: 6597360.7 

b. pkt. B X: 5732133.7 Y: 6597360.4 

c. pkt. C X: 5732133.7 Y: 6597364 

d. pkt. D X: 5732122.3 Y: 6597364.4 

2. wykonywanie ustugi wodnej polegajqcej na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych pochodzqcych 

z dachow i terenow pieszo-jezdnych zlokalizowanych na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 8/15,8/16, 

8/20 i 8/21 obreb G-21 t o d i  do urzqdzenia wodnego w iloici: 

Qs.rnax = 0,02237 m3/s 

Qrok  = 995,77 m3/rok 

o parametrach: 

zawiesina ogolna do 100 mg/dm3 

weglowodory ropopochodne do 15 mg/dm3 
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przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzie ponosil 

odpowiedzialnoit wobec osob trzecich. 

Zainteresowani mogq zapoznat sie z dokumentacjq tj.: ,,Operatem wodnoprawnym na wykonanie urzqdzenia 

wodnego tj. podziemnego zbiornika rozsqczajqco-retencyjnego stuiqcego do odprowadzenia wody opadowej 

i roztopowej do ziemi oraz na ustuge wodnq polegajqcq na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do urzqdzen 

wodnych" w Zarzqdzie Zlewni W6d Polskich w Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy PI. ~ojewodzkim' 1, adres do 

korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzor Wodny t6d i  z siedzibq w todzi przy ul. Pbtnocnej 27/29 pok. 9, 91 - 420 

todi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po uptywie powyzszej daty wniosek zostanie rozpatrzony 

na podstawie posiadanych dowodow w sprawie. 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z poiniejszymi zmianami) informuje, ii zebrano caioiC materiatow i dowoddw 

w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym. 

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

573 901 683 -sprawc prowadzi Pan Piotr tysoniewski. 

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

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