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wg rozdzielnika 

z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) 

informuję, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na 

wniosek pełnomocnika „AGW-KOLOR" Sp. z o. o. z siedzibą  w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 141, postępowanie 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń  kanalizacyjnych będących własnością  innego 

podmiotu z terenu zakładu zlokalizowanego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 141, w ilości: 

Qśr. d. = 124,09 m3/d 

Qrnaxs = 0,005 38889 m3/s 

Qmaxr = 30 154 m3/r 

o parametrach: 

• azot amonowy do 100 mg NNH4/1 

• fosfor ogólny do 15 mg P/l 

• chrom ogólny do 0,2 mg Cr/1 

• cynk do 2,0 mg Zn/l 

• kadm do 0,05 mg Cd/l 

• miedź  do 0,15 mg Cu/1 

• nikiel do 0,15 mg Ni/l 

• węglowodory ropopochodne do 15,0 mg/l 

• fenole lotne (indeks fenolowy) do 15,0 mg/l. 

Jednocześnie, stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu 

zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  o możliwości 

zapoznania się  z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  tj.: operatem wodnoprawnym w Państwowym 

Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, w miejscu: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny 

w Łodzi, ul. Północna 27/29, I piętro, pok. nr  111, w godzinach 800 1500. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Sieradzu 

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz www.wody.goy.pl  

T. +48 (43) 655 4100 • E. zz-sieradz@wody.oy.pl  



Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag 

i ewentualnych uzupełnień  do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, 

wydaną  na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez tut. organ. 

Informacje www. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 573 901683. 

Sprawę  prowadzi Renata Michałus. 

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, 

Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. 

Szewczyk 

Rozdzielnik: 

Z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania, poprzez jej zamieszczenie na 
stronie BlP na okres 14 dni od dnia otrzymania lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości 
z zachowaniem ww. okresu oraz pisemne potwierdzenie ogłoszenia informacji. 
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