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Wg rozdzielnika

z prosba 0 wywieszenie w SIP

zalaczone] informacji na okres 14 dni

od dnia otrzymania oraz pisemne

potwierdzenie ww. wywieszenia

INFORMAOA

o wszczeclu postepowanla administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r., pOZ. 2268 ze zm.) inforrnuje

o wszczeciu, Pana Michata Kwiecinskiego reprezentujqcego sp6tk~ COOP Kwiecinski Szczerkowski Spolka Jawna z sledzlba

w todzi przy ul. Adwokackiej 16, postepowanle administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiqzywania

pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne korzystanie z w6d, polegajqce na wprowadzaniu do urzadzerikanalizacyjnych

bedacvch wlasnoscla innego podmiotu sciekow przemystowych zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla

srodowlska wodnego, powstajqcych w wyniku funkcjonowania myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul Rudzkiej 70

w todzi (dz. nr ewid. 412/2 obr. G-40) udzielonego w/w spolce przez Prezydenta Miasta todzi decyzjq nr 24/Sp/15 z dnia

23.09.2015 r., znak: OSS-OSR-IV.6341.107.2015, w iloscl:

Os,.d.= 6,3 m3/d

Omaxs= 0,00023 m3/s

o maxh=0,96 m3/h

Omax,= 2300 m3/r

W mieszaninie ze sciekarni bytowymi:

Os,.d.= 6,46 m3/d

Omaxs= 0,00027 m3/s

o maxh=0,98 m3/h

Omax,= 2358,8 m3/r

o parametrach:

weglowodorv ropopochodne do 15 mg/I

w przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosll

odpowledzialnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani rnoga zapoznac sie z dokumentacjq tj.: "Operatem wodnoprawnym na odprowadzanie do

miejskich urzadzeri kanalizacyjnych sciekow przemystowych zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla
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srodowlska wodnego z terenu myjni samochodowej zlokalizowimej przy ul. Rudzkiej 70 w todzi"w ZarzqdzieZiewni W6d

Polskich w Sieradzu z siedzlba w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1/ adres do korespondencji: PGWWody Polskie Nadz6r

Wodny t6di z siedziba w todzi przy ul. P6tnocnej 27/29 pok. 9/ 91- 420 t6di, w terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejszego pisma. Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanle rozpatrzony na podstawie posiadanych dowod6w w

sprawie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z

2018 r., poz. 2096 ze zm.) inforrnuje, ii zebrano calosc materiat6w i dowod6w w przedmiotowym postepowanlu

administracyjnym. Informacje w ww. sprawie mozna r6wniei uzvskactelefonicznie pod numerem: 573 901 683 -sprawe

prowadzi PaniJustyna Gamrot.
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