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5ieradz, 29.07.2019 r. 

Ws rozdzlelnlka 

z prO~bq 0 wywleszenie w BIP 

zalClczonej informacji na okres 14 dnl 

od dnia otrzymania oraz pisemne 

pOlwierdzenie ww. wywieszenia 

o wszcz~ciu post~powania admin istracyjnego 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r., pOI. 2268 ze zm.) informuj~ 0 

wszcz~ciu , na wniosek Panl Dominiki lewandowskiej pelnomocnika sp61ki PKN ORlEN SA. Z siedzibCl w ~ocku przy ul. 

Chemik6w7 • postt:powanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczeg61ne 

korzystanie z w6d, pOlegaJCjce na wprowadzaniu do urzCjdzen kanalizacyjnych b~Cjcych wtasnoSciil innego podmiotu 

sciek6w przemyslowych zawlerajCjcvch substancje szczeg61nle szkodliwe dla srodowiska wodnego, powstajilcvch w 

wyniku funkcjonowania Stacji Paliw nr 780 w lodzi przy ul. RzgowskleJ 66a, w lIoscl: 

Qu. d. ~ 1,5 m! /d 

a.......= 0,0002 m' / s 

Qrdop= 1825 m3/r 

o parametrach : 

w~glowodorv ropopochodne do 15 mg/l 

w przypadku strat zwiCjzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca b~zie ponosil 

odpowiedzialnost wobec os6b trzecich. 

Zainteresowani mogil zapoznac si£: z dokumentacjil tj .: "Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do 

urzildzen kanallzacyjnych sciek6w przemyslowych mogilcvch zawierac substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowiska 

wodnego ze stacji paliw PKN ORLEN SA Nr 780 przy ul. RzgowskleJ 66a w l odzl" wraz z uzupetnieniem w Zarzildzie 

Ziewni w6d Polskich w Sieradzu z siedzibil w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody 

Polskie Nadz6r Wodny l6di z siedzibil w t.odzi przy ul. P6Inocnej 

27129 pok. 9, 91-420 t 6di, w terminle 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po uptywie powyiszej datywniosek 

zostanie rozpatrzony na podstawle posiadanych dowod6w w sprawie. 
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Plac WOjew6dzkll, 98-200 Sieradz 
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Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powan;a admlnistracyjnego (Oz. U. z 2018 r., paz. 

2096 ze zm.) informuj~, it zebra no caloU material6w i dowod6w w przedmiotowym post~powaniu administracyjnym. 

Informacje w ww. sprawie mozna r6wniez uzyskat telefonicznie pod numerem: 573901 683 -spraw~ prowadzi Pan; 

Justyna Gamrot. 

Otrzymuia: 

1.Urzetd Miasta lodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di 

2. aa 

~
UP YREKTORA 
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Anita Baranska 
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