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INFORMACJA 

Wg rozdzielnika 

z prosbq 0 wywieszenie w BIP 

zaiqczonej informacji na okres 

od dnia otrzymania oraz pisemne 

potwierdzenie ww. wywieszenia 

14 dni 

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

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

o wszcz~ciu, na wniosek Pani Angeliki Woiniak- Wsz~dybyi, b~dqcej peinomocnikiem BSH Sprz~t Gospodarstwa 

Domowego Sp. zO.o., z siedzibq w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 183, post~powanie administracyjne w sprawie 

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne korzystanie z w6d polegajqce na odprowadzaniu do urzqdzen 

kanalizacyjnych ZWiK Sp.z 0.0. w lodzi, sciek6w przemysiowych zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla 

srodowiska wodnego z projektowanego zakiadu produkcyjnego zlokalizowanego przy ul. J~drzejowskiej (dz. nr ewid. 

20/5,21/4,22/4,22/5,22/6,22/7,22/11,23/2,23/7, 24/4, 25/4, 26/4, 26/5, 27/5, 27/8, 28/4, 29/4, 29/5,30/2,31/2, 

32/5,33/8,33/2,33/3,33/9,34/4,35/2,36/7,37/6,37/5 obr. G-32), w ilosci : 

Osr. d.=159,2m3/d 

Omaxs=O,Ol m3/s 

Omaxr= 58110 m3/r 

o parametrach: 

w~glowodory ropopochodne 

azot amonowy 

fosfor og61ny 

• azot azotynowy 

• chrom og61ny 

do 15 mg/I 

do 100 mg N-NH4/1 

do 15 mgP/1 

do 10 mg N-N02/1 

do 0,2 mgCR/1 

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca b~dzie ponosH 

odpowiedzialnosc wobec os6b trzecich. 

Zainteresowani mogq zapoznac si~ z dokumentacjq tj.: "Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do 

urzqdzen kanalizacyjnych sciek6w przemysiowych zawierajacych zawierajqcych substancje szkodliwe dla srodowiska 

wodnego" wraz z aneksem w Zarzqdzie Ziewni W6d Polskich w Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1, 

adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadz6r Wodny l6di z siedzibq w lodzi przy ul. P6inocnej 27/29 pok. 9, 91 

- 420 l6di, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pi sma. Po upiywie powyiszej daty wniosek zostanie 
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rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodow w sprawie. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuj~, ii zebrano catosc materiatOw i 

dowodow w przedmiotowym post~powaniu administracyjnym. Informacje w WW. sprawie moina rowniei uzyskac 

telefonicznie pod numerem: 573 901683 -spraw~ prowadzi Pani Justyna Gamrot. 

Otrzymuja: 

1. Urzqd Miasta lodi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926lodi 
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3. BIP 
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