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z prosba 0 umieszczenie na stronieBIP-u urzedu

zalaczone] informacji na okres 14 dni

od dnia otrzymania
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o wszczeclu postepowanla administracyjnego

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

z p6iniejszymi zmianami) lnforrnuje 0 wszczeciu, na wniosek Pana Grzegorza Warszawskiego, dziatajacego na podstawie

pelnomocnictwa w imieniu Sp6fki STADLER SERVICE POLSKA Sp. z 0.0. z sledzlba w Warszawie przy ul. J6zefa

Chloplckiego 53, postepowanle administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenla .wodnoprawnego na szczeg61ne

korzystanie zw6d polegajqce na wprowadzaniu sclekow przemysfowych zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe

dla srodowlska wodnego pochodzqce z Zakfadu zlokalizowanego w todzi na dzlatkach0 numerach ewidencyjnych 1/28,

1/48,1/49, 1/91, 1/51, 1/52, 1/53, 1/85, 1/64 obreb P-28 do kanalizacji innego podrniotu, w tlosci:

Us.max = 0,0017 m3/s

Qsr.d = 114,84 m3/d

Qdop.rok = 5417 m3/rok

o parametrach:

",11

• Fosfor:og61ny

• azot amonowy

• weglowodorv ropopochodne

do 15 mg P/dm 3

do 100 mg NNH4/dm3

do 15 rng/drn"

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosH

odpowledzlalnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani rnoga zapoznac sle z dokumentacjq tj.: 1I0peratem wodnoprawnym. Wprowadzanie sclekow

przemysfowych do urzadzeri kanalizacyjnych (zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska wodnego).

Lokalizacja zakladu: t6di, AI. Jana Pawfa II, dz. nr ewid. 1/28, 1/48, 1/49, 1/91, 1/51, 1/52, 1/53, 1/85, 1/64 obreb nr
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P-28" w Zarzadzie Ziewni Wod Polskich w Sieradzu z siedziba w Sieradzu przy PI. Wojewodzkim 1, adres do

korespondencji: PGW Wody Polskie NadzorWodnylodi z siedziba w lodzi przy ul. Potnocnej 27/29 pok.9, 91 - 420

lodi, w terminie 14 dniod datv otrzymania niniejszego plsrna.Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatr-zony

na podstawie posiadanych dowodow w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanla administracyjnego,

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozniejszvrnl zmianami) informuj~, iz zebrano catosc materiat6w i dowod6w

w przedmiotowym postepcwanlu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie moina rownlez uzvskac telefonicznie pod numerem:

• 573 901 683 -sprawe prowadzi Pan Piotr lysoniewski.

Adres do korespondencji: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny lodi,

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