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INFORMACJA

o wszczeciu postepowanla administracyjnego

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

o wszczeclu, na wniosek Pani Oliwii Januszek, dzlatajace] na podstawie pefnomocnictwa w imieniu Sp6fki Circle K Polska

Sp. z 0.0. z sledzfba w Warszawie przy ul. Pufawskiej 86, postepowenle administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na szczeg61ne korzystanie z w6d polegajace na odprowadzaniu sclekow przemysfowych zawleraiacvch

substancje szczeg61nie szkodliwe dla srodowlskawodnego pochodzace z terenu stacji paliw zlokalizowanej w todzi przy

AI. Ks. Kardynafa Stefana Wyszynskiego 27 do kanalizacji innego podmiotu, w lloscl:

Os.max = 0,00011 m3/s

Osr.d = 3,356 m3/d

Orok.max =1592,42 m3/rok

o parametrach:

• weglowodcrv ropopochodne

• fosfor og61ny

do 15 mg/I

do 15 rng P/I

W przypadku strat zwlazanvch z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosif

odpowledzlatnosc wobec os6b trzecich.

Zainteresowani rnoga zapoznac sle z dokumentacja tj.: "Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do

urzadzen kanalizacyjnych Zakfadu wodoctagcw i Kanalizacji Sp. z 0.0. sciekow przemysfowych powstalacvch z myjni

samochodowej na terenie stacji paliw Circle K zlokalizowanej w todzi przy AI. Ks. kardynafa Stefana Wyszynskiego 27"

w Zarzadzle Ziewni w6d Polskich w Sieradzu z siedzlba w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego, adres do korespondencji:

PGW Wody Polskie Nadz6r Wodny t6di z siedzib q w todzi przy ul. P6fnocnej 27/29 pok. 9, 91- 420 t6di, w terminie 14

dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upfywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie

posiadanych dowod6w w sprawie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Sieradzu

ul. Plac Wojew6dzki 1; 98-200 Sieradz

Ipl +4R 4~/ r,SS 41 00 www.wnrlvnnlr.,kip.pov.ol



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

(Dz. U. z 2018 r., paz. 2096) InformuJe, ii zebrano calo§c material6w I dowod6w w przedmiotowym postepowanlu

administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie mozna r6wniez uzvskac telefonicznie pod numerem:

• 573 901683 -sprawe prowadzi PanPiotr t.ysoniewski.

Adres do korespondencll: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadz6r Wodny t.6dz,

ul. P6tnocna27/29, 91- 420 t.6di.
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