
Łowicz, dn1a13".05.2019r. 

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 

Zarządu Zlewni 

w Łowiczu 

WA.ZUZ.5.421. 1.32.2018.PK 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2268 ze zm.) - Prawo wodne 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia, że w dniu .05.2019r. decyzją  znak: WA.ZUZ.5.421.1.32.2018.EL 
udzielił  SUNCO NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź, pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez: 

1. wprowadzanie do urzadzeń  kanalizacyinych, będacych własnościp innego podmiotu tj: Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, podczyszczonych ścieków przemysłowych, pochodzących z procesów technologicznych 
obróbki galwanicznej (galwanizera firmy GALVO S.A.) zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego 
pochodzących z terenu firmy SUNCO NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o. Spółka Komandytowa przy ul. Aleksandrowskiej 
67/93, 91-205 Łódź, (dz. nr 55/64 i dz. nr 55/65 obr. ew. B-35) 

Z treścią  decyzji, strony postępowania mogą  zapoznać  się  w siedzibie Zarządu Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 
87-800 Włocławek, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr  222, w dniach: poniedziałek - piątek, w godzinach 
700 

- 1501 . Ze względów organizacyjnych proszę  o wcześniejszą  informację  telefoniczną  (54 230-20-54) o fakcie 
przybycia celem zapoznania się  z przedmiotową  decyzją. 

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo do wniesienia odwołania terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Łowiczu. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa. doręczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  i na 
stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie Urzędu Miasta Łódź. 
Doręczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
wiadomości, zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa. 

Otrzymujq z prośbą  o wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Łódź  oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a także o zwrotne potwierdzenie faktu wywieszenia obwieszczenia oraz jego 
publikacji na okres 14 dni. 

DYREKTOR 

AM  
Urząd Miasta Łódź  
Biuletyn Informacji Publicznej https://wodypolskie.bip.goy.pI/rzgw-w-warszawje/  
a/a 

Wywieszono w dniach ................................................... 




