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Urzqd Miasta lodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926l6di

5ieradz, dnia 4 grudnia 2018 r.

z prosbq 0 wywieszenie na stronie SIP Urzedu

zalqczonej informacji na okres 7 dni

od dnia otrzymania

INFORMACJA
o wszczeciu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 stawy z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2017 r., poz, 1566,

z p6iniejszymi zmianami) informu'~ 0 wszczeciu, na wniosek 5p61ki Miejskie Przedsleblorstwo Oczyszczalnia - l6di

Sp, z 0.0. z siedzibq w lodzi przy ul Tokarzewskiego 2, postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na szczeg61ne ko zystanie z w6d polegajacena odprowadzaniu sciek6w przemyslowych zawierajqcych

substancje szczeg61nie szkodliwe 11a srodowlska wodnego pochodzqce z terenu Zakladu zlokalizowanego w lodzi przy

ul. Tokarzewskiego 2, do kanaliza~i innego podmiotu, w lloscl:

I

o..m" = 0,098 m'/s

0.., = 5,62 m'/d

Orok.m" = 1687 m'/rok

o parametrach:

• w~glowodory r popochodne

• fosfor og61ny

do 15 rng Pb/I

do 15 mg P/I

W przypadku strat zwiq anych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosil

odpowiedzialnosc wobec os6b tr ecich.

Zainteresowani moga z poznac si~ z dokumentacjq tj.: "Operat wodnoprawny na odprowadzanie sciek6w

przemyslowych z bazy MPO l6 . 5p. z 0.0. do urzqdzer\ kanalizacyjnych Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.

w lodzi" w Zarzadzle Ziewni 6d Polskich w 5ieradzu z siedzib q w 5ieradzu przy ul. Wojska Polskiego, adres do

korespondencji: PGW Wody Pol kie Nadz6r Wodny l6di z siedzibq w lodzi przy ul. P61nocnej 27/29 pok. 9, 91 - 420

l6di, w terminie 7 dni od daty 0 rzymania niniejszego pisma. Po uplywie powvzsze] daty wniosek zostanie rozpatrzony

na podstawie posiadanych dow d6w w sprawie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wod Polskie

zarzad Ziewni w Sieradzu

ul. Plac wojewodzkt 1; 98-200 Sieradz
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Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuj~, ii zebrano calosc materialow i dowodow w przedmiotowym postepowaniu

administracyjnym.

Informacje www. sprawie rnozna rowniez uzvskac telefonicznie pod numerem:

• 573901 683 -sprawe prowadzi Pan Piotr tysoniewski.

Adres do korespondencii: Parlstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny tedi,

ul. Pe/nocna 27/29, 91- 420 tedi.

cJ ~ DYREKTOR

rzegorz Szewczyk

Strona 2/2


