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z prosba 0 wywieszenie na stronie BIP urzedu
zalaczone] informacji na okres 14 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA
o wszczeciu postepowanla administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2017 r., poz. 1566,

z p6iniejszymi zmianami) informuje 0 wszczeciu, na wniosek Pana BarUomieja Zgorzelskiego, dzlatalacego na podstawie

petnomocnictwa w imieniu Sp6tki Elektrownia RE Sp. z 0.0. z sledziba w Kielcach przy Alei Solldarnosci 36 postepowanle

administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu 0 srednicy ON 500, rzedne]posadowienia dna wylotu190,50 m npm

i wsp6trz~dnych geodezyjnych X: 5735920.64, Y: 66010436.41 do krytego kanalu rzeki Jasleri w km 6+859

(dziatka 0 numerze ewidencyJnym 169/15.

2. wykonywanie ustugl wodnej polegajace] na odprowadzaniu w6d opadowych lub roztopowych pochodzijcych

z terenu inwestycyjnego zlokalizowanego wt,odzi przy ul. Tymienieckiego 7 (dziatki ewidencyjne numer 158/18,

158/19, 158/27, 158/28, 158/53, 158/55, 158/56, 158/57 i 158/58 obreb W-25) do rzeki Jaslen w km 6+859

rzeki w lloscl:

Omlx.s =0,23 m3/s

ak,ak = 21905 m3jrok

o parametrach:

weglowodoru ropopochodne

zawiesina og61na

do 15 mg/I

do 100 mg/I

W przypadku strat zwiazanvch z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bE:dzie ponosil

odpowiedzialnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani moga zapoznac si~ z dokumentacla tj.: "Operatem wodnoprawnym na wykonanie urzadzenla

wodnego - wlotu ON 500 i wprowadzanie w6d opadowych i roztopowych do kanatu rzeki raslen w km 6+859 na dziake

o nr ewid. 169/15, obreb W-25 w todzi w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa dw6ch budynk6w

mieszkalnych wielorodzinnych z garaiem podziemnym, z funkcjij uslugowa na parterze, wewnetrznvm ukladem

drogowym i pieszym, zagospodarowaniem terenu z towarzvszaca lnfrastruktura oraz rozbi6rka budynku sktadu wE:gla

na fragmentach dziatek 0 numerach 158/55, 158/57, 158/58, obreb W-25 w todzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego

Tymienieckiego 7" w Zarzadzle Ziewni W6d Polskich w Sieradzu z siedzibq w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego, adres

do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadz6r Wodny t6di z sledziba w todzi przy ul. Potnocne] 27/29 pok. 9, 91- 420
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t6dz, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upfywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony

na podstawie posiadanych dowod6w w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 lterwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Informuj~, Ii zebrano cato§c materlat6w I dowod6w w przedmiotowym postepowanlu

administracyjnym.

Informacje w WW. sprawie rnozna r6wniei uzyskat telefonicznie pod nurnerem:

• 573901 683 -sprawe prowadzi Pan Piotr tysoniewski.

Adres do korespondencll: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny t6dz,

ul. P6tnocna 27/29,91- 420 t6dz.
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