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lowicz, dnia 4 listopada 2019 r.

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
ZARZ~DU ZLEWNI W l.OWICZU

podaje do publicznej wiadomosci informacj~, ie zostato wszcz~te - na wniosek R&G S.C. 

wniesiony do tutejszego organu przez upetnomocnionq

do wyst~powania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy reprezentujqca Akademicki

Osrodek Naukowo-Techniczny "AON-T" Sp. J. z siedzibq w lodzi przy ulicy lagiewnickiej 54/, w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

• szczegalne korzystanie z wad poprzez wprowadzanie sciek6w przemystowych zawierajqcych

substancje szczeg61nie niebezpieczne dla srodowiska powstajqcych w trakcie funkcjonowania

myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 248/2, obr~b B-25 do kanalizacji stanowiqcej

wtasnosc Zaktadu Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w lodzi, w i1osciach:

Q max.s =0,00008333 m3/s;
Q max.h = 0,30 m3/h;

Q kd =2,67 m3/d;

Q max.a = 975 m3/a.

o dopuszczalnych st~ieniach zanieczyszczen nie przekraczajqcych:

- azot amonowy 100 mg/dm3
;

- fosfor og61ny 15 mg/dm3
;

- w~glowodory ropopochodne 15 mg/dm3
•

~oma



Otrzymuja:

1. Urzqd Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di, z prosbil 0 wywieszenie na tablicy ogfoszen oraz
obwieszczerii na famach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informacj~ zwrotnil
dotyczilca okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;

2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz tablica
ogtoszen Zarzqdu Ziewni;

'3. a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Ziewni w towiczu, 99-400 lowicz ul. Nowa 5

Tel: 699 633 933; 46 837 56 02 I e-mail: zz-Iowicz@wody.gov.pl 2
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