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z prośbą  o umieszczenie na stronie 131P-u Urzędu 

załączonej informacji na okres 14 dni 
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INFORMACJA 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

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

z późniejszymi zmianami) informuję  o wszczęciu, na wniosek Pani Dominiki Lewandowskiej, działającej na podstawie 

pełnomocnictwa w imieniu Spółki PKN ORLEN S.A. z siedzibą  w Płocku przy ul. Chemików 7, postępowanie 

administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na 

wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 

pochodzących z terenu Stacji Paliw nr 16 zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 141 na działkach 

o numerach ewidencyjnych 35/8 i 87/3 obręb P-21, w ilości: 

Qsmax = 0,00009 m3/s 

r.d = 2,545 m3/d 

O.dop.rok = 1098,29 m3/rok 

o parametrach: 

o węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm3  

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił  

odpowiedzialność  wobec osób trzecich. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  tj.: „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do 

urządzeń  kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, mogących zawierać  substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, 

ze stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 16 przy ul. Kusocińskiego 141 w Łodzi" w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 

z siedzibą  w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkimi, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź  

z siedzibą  w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 9, 91 - 420 Łódź, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. 
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Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami) informuję, iż  zebrano całość  materiałów i dowodów 

w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 

• 573 901 683 —sprawę  prowadzi Pan Piotr Łysoniewski. 

Adres do korespondencii: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Łódź, 

ul. Północna 27/29, 91 —420 Łódź. 
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