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Wg rozdzielnika

z prosbq 0 wywieszenie w BIP

zatqczonej informacji na okres 14 dni

od dnia otrzymania oraz pisemne

potwierdzenie ww. wywieszenia

INFORMACJA
o wszcz~ciu post~powania administracyjnego

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

o wszcz~ciu, na wniosek pana reprezentujqcego sp6tk~ STS KOLR s.c.

• zsiedzibq w lodzi przy ul. Elektronowej 1/3, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie

Sciek6w przemystowych, zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska wodnego, do urzqdzen

kanalizacyjnych innego podmiotu powstajqcych w wyniku funkcjonowania zaktadu zlokalizowanego w lodzi przy

ul. Elektronowej 1/3, w ilosci :

Cls,.d.=504 m3/d

Om.xs=0,00583 m3/s

Om.x,= 178920 m3/r

o parametrach:

azot amonowy

fosfor og61ny

do 100 mg N-N H4/1

do 15 mgP/1

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca b~dzie ponosH

odpowiedzialnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani mogq zapoznac si~ z dokumentacjq tj.: "Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do

miejskich urzqdzen kanalizacyjnych sciek6w przemystowych w mieszaninie ze sciekami bytowymi, zawierajqcych

sunstancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska wodnego z zaktadu STS KOLOR s.c. ul. Elektronowa 1/394-103 l6di"

wraz z aneksem w Zarzqdzie Ziewni W6d Polskich w Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1,

adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadz6r Wodny l6di z siedzibq w lodzi przy ul. P6fnocnej 27/29 pok. 111,

91- 420 l6di, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanie

rozpatrzony na podstawie posiadanych dowod6w w sprawie. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarz'ld Ziewni w Sieradzu

Plac Wojew6dzki 1,98-200 Sieradz

1. +48 (43) 655 41 00 • E. zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuj~, ii zebrano cafosc materiafow i

dowodow w przedmiotowym post~powaniu administracyjnym. Informacje w ww. sprawie moina rowniei uzyskac

telefonicznie pod numerem: 573 901 683 -spraw~ prowadzi Pani Justyna Gamrot.

Otrzymuja:

1. Urz'ld Miasta lodi

ul. Piotrkowska 104, 90-926lodi

2.aa

3. BIP
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