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Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

PO.ZUZ.5.4210830m22QPŁ  
( URZĄD MIAj, 
I DEPARTAMEN ORGANIZA., 1 

OEISŁUGI KA Urząd Miasta Łodzi 
Wydział  Zarzadzariia Konld,a;iII „ ul. Piotrkowska 104 

I 90-926 Łódź  
24 -11- 2020 

z prośbą  o umieszczenie na stronie BlP-u Urzędu 

J Ir1rmcyJs,oKr., załączonej informacji na okres 7 dni 

I od dnia otrzymania 

INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 

z późniejszymi zmianami) informuję  o wszczęciu, na wniosek Pani JMII_„ działająca na podstawie 

pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Własnościowych Garaży Osiedla 

„Obywatelska" z siedzibą  w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 86, postępowanie administra-cyjne w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na usługę  wodną  tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących 

z terenu działek o numerach ewidencyjnych 263/16, 263/17, 263/18, 263/19, 263/15, 263/20, 263/20 i 263/21 obręb 

G-1 Łódź, do rzeki Jasień  poprzez istniejący wylot w średnicy 0 200 w km 3+823 (współrzędne geodezyjne wylotu 

X-5734585,24, Y-7392181,14, w ilości: 

O.s.max = 0,048 m3/s 

Qśr.rok = 1833 m3/rok 

o parametrach: 

- zawiesina ogólna do 100 mg/l 

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l 

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił  

odpowiedzialność  wobec osób trzecich. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  tj.: „Operatem wodnoprawnym na odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do wód płynących tj. do rzeki Jasień  w km 3+823 z terenu Towarzystwa Budowy i Eksploatacji 

Własnościowych Garaży Osiedla „Obywatelska" zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 86" w Państwowym 

Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 —420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 

112, w godzinach 8 °-13 °, bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów 

w sprawie. 

Na podstawie art. 10 * 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuję, iż  zebrano całość  materiałów i dowodów w przedmiotowym postępowaniu 

administracyjnym. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 

(43) 655 4164 - sprawę  prowadzi Pan Piotr Łysoniewski. 
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