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Wg rozdzielnika

z prosba 0 wywieszenie w SIP

zataczone] informacji na okres 14 dni

od dnia otrzymania oraz pisemne

potwierdzenie ww. wywieszenia

INFORMACJA
o wszczeciu postepowanla 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.) lnforrnuje 0

wszczeclu, na wniosek Pani Oominiki lewandowskiej petnomocnika sp6tki PKN ORlEN SA. z sledziba w Ptocku przy ul.

Chemik6w7 , postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne

korzystanie z w6d, polegajace na wprowadzaniu do urzadzeri kanalizacyjnych bedacvch wtasnoscla innego podmiotu

sclekow przemystowych zawierajqcych substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska wodnego, powstajqcych w

wyniku funkcjonowania Stacji Paliwnr 540 w lodzi przy al. Rydza Smigtego 43, w llosci:

Qsr.d,= 0,88 m3/d

Omaxs= 0,00003 m3/s

Ordop= 353 m3/r

o parametrach:

weglowodorv ropopochodne do 15 mg/I

W przypadku strat zwlazanvch z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosll

odpowledzlalnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani rnoga zapoznac sie z dokumentacjq tj.: 1I0peratem wodnoprawnym na wprowadzanie do

urzadzeri kanalizacyjnych sclekow przemystowych mogacvch zawierac substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowlska

wodnego ze stacji paliw PKN ORlEN SA Nr 540 przy al. Rydza Smigtego 43 w lodzi" wraz z uzupetnieniem w Zarzadzie

Ziewni Wed Polskich w Sieradzu z siedziba w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody

Polskie Nadz6r Wodny l6di z sledziba w lodzi przy ul. P6tnocnej

27/29 pok. 9, 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.
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Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.

2096 ze zm.) lnforrnuje, ii zebrano calosc materiat6w i dowod6w w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie moina r6wniei uzvskac telefonicznie pod numerem: 573901 683 -sprawe prowadzi Pani

Justyna Gamrot.

DYREKTOR

Otrzymuja:

l.Urzqd Miasta lodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926l6dz
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