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OGl.OSZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wadne (Dz. U. z 2018 r., poz.

2268 ze zm.),

DYREKTOR
ZARZ~DU ZLEWNI W l.OWICZU

podaje do publicznej wiadomosci informacj~, ie zostato wszcz~te - na wniosek Urz~du Miasta

todzi wniesionego do tutejszego organu przez upetnomocnionego do wyst~powania w imieniu i na

rzecz wnioskodawcy Pana Piotra Kropidtowskiego reprezentujqcego BUDOVIS Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibq

w todzi przy ulicy Targowej, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

• wykonanie urzCldzen wodnych w postaci 3 studni chtonnych 0 srednicy ¢ 2000mm na dz. nr

ew. 81/30, obr~b B-22 w ramach zadania inwestycyjnego zatytutowanego IIRazbudawa uf.

t.adzianka na odcinku ad uf. Strykowskiej do uf. Ok6fnej w t.adzi", kt6rych lokalizacj~ opisano

za pomOCq nast~pujqcych wsp6trz~dnych geodezyjnych:

KD1- X 5743487,3214 Y 6602372,6047;

KD2 - X 5743483,9916 Y 6602373,2919;

KD3 - X 5743480,7591 Y 6603480,7591

• us.ug~ wodnCl w postaci wprowadzania do ziemi w6d opadowych i roztopowych powstajqcych

na powierzchniach nieprzepuszczalnych projektowanej wspominanej powyiej inwestycji,

w i1osciach:

Q max.s= 0,03 m3/s;

Q sr.a = 1275,59 m3/a.



z mu·

Urzqd Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz, z prosbi} 0 wywieszenie na tablicy ogloszen oraz
obwieszczeni na lamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informacj~ zwrotni}
dotyczi}ca okresu wywieszenia przedmiotowego pismaj

2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz tablica
ogloszen Zarzqdu Ziewni;

3. a/a.
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