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INFORMACJA
o wszczeciu postepowanla administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) intormuje

o wszczeclu, na wniosek Pani Oliwii Januszek, dzlalajace] na podstawie petnomocnictwa w imieniu Sp6tki CircleKPolska

Sp. z 0.0. zsledziba w Warszawie przyul. Putawskiej 86, postepowanle administracyjnew sprawie udzieleniapozwolenia

wodnoprawnego na szczeg61ne korzystaniezw6d polegajace na odprowadzaniu sciekowprzemystowych zawierajacvch

substancje szczeg61nie szkodliwedla srodowlskawodnego pochodzace z terenu stacji paliw zlokalizowanej w lodzi przy

AI.Pitsudskiego 177 do kanalizacji innego podmiotu, w lloscl:

Os.ma. =0,00024m3/s

Qh,ma. =0,86 m3/h

Qsr,d =7,38 m3/d

Orok,ma. = 3501,8m3/rok

o parametrach:

• weglowodorv ropopochodne

• fosfor og61ny

do 15 mg!1

do 15 mg P/I

W przypadku strat zwlazanvch z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzie ponosit

odpowledzlalncscwobec os6b trzecich.

Zainteresowani moga zapoznac sle z dokumentaqa tj.: .operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do

urzadzen kanalizacyjnych Zaktadu WodociClg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. sclekow przemystowych powstajacvch z myjni

samochodowej na terenie stacji paliw CircleKzlokalizowanej w lodzi przy AI. Pitsudskiegol77" w ZarzCldzie Ziewni W6d

Polskich w Sieradzu zsledzlba w Sieradzu przy ul. WojskaPolskiego,adresdo korespondencji:PGW Wody Polskie Nadz6r

Wodny l6di z slednba w lodzi przy ul. P6tnocnej 27/29 pok. 9, 91 - 420 l6dz, w terminie 14 dni od daty otrzymania

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Sieradzu

ul. Plac Wojew6dzki 1; 98 200Sieradz
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niniejszego pisma. Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanle rozpatrzony na podstawie posladanych dowod6w w

sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanla administracyjnego

(Oz. U. z 2018 r., poz. 2096) Informujt:, Ii zebrano cafo~c materlaf6w I dowod6w w przedmiotowym postepowanlu

administracyjnym.

Informacje w ww. sprawle rnozna r6wniei uzvskac telefonicznie pod numerem:

• 573 901683 -sprawe prowadzi PanPiotr tysoniewski.

Adres do korespondencll: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadz6r Wodny t6di,

ul. P6tnocna 27/29,91- 420 t6dz.
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