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z prosbq 0 umieszczenie na stronie BIP-u Urz~du

zatqczonej informacji na okres 14 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA
o wszcz~ciu post~powania administracyjnego

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

z p6iniejszymi zmianami) informuj~ 0 wszcz~ciu, na wniosek Pani Oominiki lewandowskiej, dziatajqcej na podstawie

petnomocnictwa w imieniu Sp6tki PKN ORlEN SA z siedzibq w Ptocku przy ul. Chemik6w 7, post~powanie

administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne korzystanie z w6d polegajqce na

odprowadzaniu sciek6w przemystowych zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska wodnego

pochodzqce z terenu Stacji Paliw nr 1261 w todzi przy ul. Cieszynskiej 17, do kanalizacji innego podmiotu w i1osci:

Os.max =0,00056 m3/s

Qd.sr = 4,975 m3/d

Qdop.rok = 2244,75 m3/rok

o parametrach:

w~glowodory ropopochodne 15 mgl.l.

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

odpowiedzialnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani mogq zapoznac si~ z dokumentacjq tj.: 1I0peratem wodnoprawnym na wprowadzanie do

urzqdzen kanalizacyjnych sciek6w przemystowych, zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska

wodnego, ze stacji paliw PKN ORlEN SA nr 1261 przy ul. Cieszynskiej 17 w todzi" w Zarzqdzie Ziewni W6d Polskich w

Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadz6r Wodny

t6di z siedzibq w todzi przy ul. P6tnocnej 27/29 pok. 9, 91- 420 t6di, 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. Kodeks post~powania administracyjnego

(Oz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6iniejszymi zmianami) informuj~, if zebrano catosc materiat6w i dowod6w

w przedmiotowym post~powaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie moina r6wniei uzyskac telefonicznie pod numerem:

• (43) 655 4164 - spraw~ prowadzi Pan Piotr tysoniewski.

Adres do korespondencii: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadz6r Wodny t6di,

ul. P6tnocna 27/29, 91- 420 t6di.
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