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OGŁOSZENIE 

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

2268 ze zm.), 

DYREKTOR 

ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU 

podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Wydziału 

Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą  w 

Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 175, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

• usługę  wodną  polegającą  na wprowadzaniu do rzeki Sokołówki istniejącym wylotem 

kanalizacji deszczowej 15a o średnicy 0600mm zlokalizowanego na dz. nr ew. 188, obręb B31 

w prawostronnej skarpie wspomnianej rzeki wód opadowych i roztopowych powstających na 

powierzchniach nieprzepuszczalnych zlewni ulicy Brukowej w Łodzi (osiedle „Liściasta lIB") 

o powierzchni zredukowanej 4,57631 ha, w ilościach: - 

Q max.s = 0,240 m3/s; 

Q śr.a = 25 169,71 m3/a. 

o dopuszczalnej ilości za nieczyszczeń  nie przekraczającej: 

- zawiesina ogólna do 100 mgli; 
- węglowodory ropopochodne do 15 mgli; 

oraz o pozostałych parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń  
wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.) 



Otrzymują: 

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, z prośbą  o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz 

obwieszczeni na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację  zwrotną  
dotycząca okresu wywieszenia przedmiotowego pisma; 
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz tablica 

ogłoszeń  Zarządu Zlewni; 

a/a. 
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