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Sieradz, dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź  

z prośbą  o wywieszenie na stronie BlP Urzędu 

załączonej informacji na okres 14 dni 

od dnia otrzymania 
Oddział  ds. 
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L.dz... .................. zał. ......... podpis ............ INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

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

z późniejszymi zmianami) informuję  o wszczęciu, na wniosek Pani Agnieszki Płodzik, działającej na podstawie 

pełnomocnictwa w imieniu Spółki METRO PROPERTIES Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy 

Al. Krokowskiej 61, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Sieradzu, którą  udzielono pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki METRO PROPERTIWE Sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy Al. Krakowskiej 61 na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu Centrum 

Handlowego Ml w Łodzi do kanalizacji innego podmiotu, polegającej na wykreśleniu z treści powyższej decyzji zapisu 

pkt II tiret  o treści ;;prowadzenia badań  jakościowych .odprowadzanych ścieków z częstotliwością  1 raz na sześć  

miesięcy". 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami) informuję, iż  zebrano całość  materiałów i dowodów 

w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie informuję  o zapoznaniu się  z dokumentacją  

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 

573 1901683 —sprawę  prowadzi Pan Piotr Łysoniewski. 

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Łódź, 

ul. Północna 27/29, 91 —420 Łódź. 
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