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INFORMACJA

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego

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

z p6zniejszymi zmianami) informuj~ 0 wszcz~ciu, na wniosek Zaktadu Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibq w

todzi, przy ul. Wierzbowej 52, post~powanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na

wykonywanie ustugi wodnej polegajqcej na odprowadzaniu sciek6w tj. w6d opadowych lub roztopowych ze sciekami

bytowymi i przemystowymi z przelewu burzowego nr K2 do rzeki Karolewki opisanego wsp6trz~dnymi X:5736491,0656;

Y:6598786,4032 (uktad odniesienia PL-ETRF 2000) w ilosci:

Og6tem:

Os.max = 8,15 m3/s

Usrd= 24310 m3/d

Oamax=218790 m3/rok

Powierzchnia zlewni rzeczywistej: 626,20 ha, powierzchnia zlewni zredukowanej: 326,20 ha.

o parametrach:

w~glowodory ropopochodne do 15 mg/I

zawiesina og61na do 35 mg/I

BZT5 do 25mg/1

ChZTCr do 125 mg/I

Liczba przelew6w burzowych w ciqgu roku- 9. 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 sciek6w

z przelewu burzowego K2-Dz.4,00 x 2,00 do rzeki Karolewki w km 2+910 w todzi" w Zarzqdzie Ziewni w6d Polskich w

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Ziewni w Sieradzu

Plac Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz
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www.wody.gov.pl



Sieradzu zsiedzibq w Sieradzu przy PI. Wojewodzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzor Wodny lodi

z siedzibq w lodzi przy ul. Potnocnej 27/29 pok. 111,91- 420 lodi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego

pisma. Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodow w sprawie.

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) informuj~, ii zebrano catosc materiat6w i dowod6w w przedmiotowym post~powaniu

administracyjnym. Informacje w ww. sprawie moina rowniei uzyskac telefonicznie pod numerem: 573 901683 -spraw~

prowadzi Pani Justyna Gamrot

Otrzymuja:

1. Adresat

2.3. a/a, BIP
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