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INFORMACJA
o wszczeclu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 zezm.) inforrnuje 0..
wszczeclu, na wniosek wniosek Pana Konrada Kowalczyka pefnomocnika sp6fki "Exo-Flora" Centrum Ogrodnicze JJT

Szymczak s.c. z siedzib q W lodzi przy ul. Ksawerowskiej 77, postepowanle administracyjne w sprawle udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne korzystanie z w6d, polegajqce na wprowadzanlu do urzadzeri

kanalizacyjnych bedacvch wlasnoscla innego podmiotu sciekow przemysfowych zawierajqcych substancje szczeg61nie

szkodliwe dla srodowlska wodnego, powstajqcych w wyniku funkcjonowania myjni samochodowej

czterostanowiskowej zlokalizowanejna dzlatkach 0 nr ewid.: ¥1, 6, 7/1 obr. G-49l6di, w lloscl:

Qsr.d.= 7,5 m3/d

Om;,xs= 0,0004 m3/s

\~ I

Qrdopd 2 737,5 m3/r

o parametrach:

• BZTs do 400 mg 02/1

• chlorki do 550 mg/I

• ChZTCr do 800 mg 02/1

• azot amonowy do 30 mg/I

• fosfor og61ny do 10 mg/I

• siarczany do 150 mg/I

• weglowodorv ropopochodne do 15 mg/I

• zawiesina og61na do 350 mg/I

• indeks fenolowy do 15 rng/dm"

• cynk do 2 rng/drn"

• chrom og61ny do 0,2 mg/drn"

• nikiel do 0,15 rng/dm"
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• ot6w

• miedi

• kadm

• rtec

do 0,2 rng/dm"

do 0,1 rng/drn"

do 0,05 rng/drn"

0,01 rng/dm"

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosil •

odpowledzlalnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani rnoga zapoznac sie z dokumentacjq tj.: "Operatem wodnoprawnym naszczegolnekorzystanie z

w6d tj. wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych bedacvch wlasnoscta innych podmiot6w Sciek6w przemystowych. ' ,

zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska wodnego z 'projektowanej do, bUd~wy ;,myJni

samochodowej czterostanowiskowej wraz z utwardzeniem terenu i rozbudowq zewn. instalacji" w Zarzadzle Ziewni

W6d Polskich w Sieradzu z sledziba w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1, adres do korespondencji: PGWWody Polskie

Nadz6r Wodny t6di z sledziba 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 zostanie rozpatrjonv na podstawie posiadanych

dowod6w w sprawie.

Informacje w ww. sprawie rnozna r6wniei uzvskac telefonicznie pod numerem: 573901 683 -sprawe prowadzi Pani

Justyna Gamrot.

rzSzewczyk

Otrzymuja:

l.Urzqd Miasta todzi

ul. Piotrkowska 104,90-926 t6di
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