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ZA W I ADO M lEN IE

o wszcz«:ciu postepowanla

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanla

administracyjnego (t. j Oz. U z 2018 r. poz. 2096 z pozn, zm.) Oyrektor Zarzadu Ziewni w Piotrkowie

Trybunalskim

zawiadamia,
ze zostalo wszczete postepowanie administracyjne na wniosek z dnia 30.08.2018 r. (wptyw

do tut. Zarzqdu w dniu 31.10.2018 r) P& P FUTURUM Sp. z O. o. Sp6tka komandytowa, ul. Siewna 15,

94-250t6di, 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzqdzen wodnych - siedmiu studni chtonnych(SCHl - SCH7), wykonanych z kregow

ielbetowych ON3000 wyposaionych w ielbetowe pfyty nastudzienne z osadzonym wtazem

ieliwnym ON600 wentylowanym. Studnie chtonne b~dq polaczone ze soba kanatami 0 srednlcv

o=250mm (zestaw studni).

Lokalizacja urzadzeri: ul. Jugoslowiariska la, t6di - Widzew: dziatka 0 nr ewid. 343/1, obreb W47

t6di - Widzew, m. t6di, woj. t6dzkie.

2. Usfugi wodne - odprowadzanie w6d opadowych roztopowych do urzadzeri wodnych -

ielbetowych studni chtonnych SCH1- SCH7 w llosc]:

Qmax.s = 0,13 m3/s, Qsr.rocz = 5583,1 m3/rok,

z terenu inwestycji przy ul. Jugostowiariskej la w m. t6di - Widzew, pn: " Budowa obiektu

handlowo-usfugowego z rozbudowq i zmianq sposob« uiytkowania dawnego Zakfadu

Mleczarskiego na obiekt handlowo-usfugowy, budowa jprtebudowa infrastruktury technicznej

oraz urzqdzeri budowlanych".

Jednoczesnle zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanla

administracyjnego, inforrnuje 0 mozllwosci wvpowiedzenla sie, przed wydaniem decyzji,

co do zebranych dowodow i materiatow w przedmiotowej sprawle, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ze zgromadzona dokumentacjq w ww. sprawie moina zapoznac sle w siedzibie Zarzadu Ziewni

w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedziba przy

ul. Mfynarskiej 2, 97-300 Plotrkow Trybunalski, pok. nr 117, w godzinach od 9.00 do 15.00.
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