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ZAWIADOMIENIE
o wszczeclu postepowanla -~

- - -.- · ~ I$. """'"
Zgodnie z art . 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administriicyjrlego-" .

(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.), zawiadamiam, ze na wniosek Wydzialu Gospodarki
Komunalnej w Departamencie Spraw SpoIecznych Urzedu Miasta l odzi ul. Piotrkowska 175, 90-447
lOdi:, zostalo wszczete postepowanie administracyjne W sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta
lodzi Nr 29/V1/s/09 znak: OSR,lII.62105/21-4/09; OSR.III.62110/9-4/09 z dnia 15.06.2009 r.
dot. wprowadzanie w6d opadowych i roztopowych do krytego koryta rzeki Sok0t6wki oraz udzielema
wnloskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie w6d opadowych i roztopowych do krytego
koryta rzeki Sok0t6wki za pomoca wylotu nr S-56 ze zlewni ul. SfowiczejNVarszawskiej w m. t.odz!
w ilcscl: Q mau ek.= 0,427 m3Js, Q k l'Ok= 53587,44 m3Jrok.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony maja prawo brae czynny udziat w kai:dym stadium postepowania.
a przed wydaniem decyzji mog~ wypowiedzie¢ ste co do zebranych dowod6w i materiat6w
oraz zgloszonych zadan.

Strony mog~ zapcznac ste z dokumentami oraz skiada¢ uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie
w tenninie 7 dni ad daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Panstwoweqo
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Ziewni w Piotrkowie Trybunalskim pok6j nr 116a
w godz. 7:00-15:00, po wczesniejszym um6wieniu telefonicznym (511 965812).

Otrzymuja:

1. Miasto l6di: Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spo/ecznych U
Piotrkowska 175, 90-447 t6di:

2. Zarz"4d Dr6g i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 t 6di:
3. RZGW w Warszawie ul. Zarzecze 13 B. 03-194 Warszawa
4. ea.

Do wiadom osci:

1. UrzC\d Miasla t odzi, uJ. Piotrkowska 104, 90-926 t6di: (ee/em wywie szenia na tablicy ogIoszen)

SpraW{f prowadzi: Magdalena Stfpien
Zan lfd Zlewni w Piotrkowie Tryb.
tel. 511965812
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