
DSS-OŚR-IV.6341.37.2017                   Łódź, dnia 12.06.2017 r. 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 
2015 poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2016 poz. 23 z późń. zm.), zawiadamia 
się, że na wniosek Prywatnej Korporacji Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dnia 01.02.2017 r., 
tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie:  
  

• ustalenia podziału kosztów utrzymania urządzenia wodnego, zlokalizowanego  
na działce ew. nr 46/38, obręb B-55, służącego do wprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z obszaru osiedli „Zielony Romanów”, „Ogrody Romanów” oraz  
„Villa Romanów” do istniejącego zbiornika retencyjnego. 

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie  
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 
Zgodnie a art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego - organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić  
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 
Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia oraz inne dowody  

w sprawie należy składać (na piśmie lub osobiście) na adres tutejszego Wydziału  
do dnia 03.07.2017r. 

 
Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 32 k.p.a. Strona może działać przez pełnomocnika. Jeżeli w sprawie ustanowiony jest 
pełnomocnik, to należy przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz 
wnieść opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł na nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016. 

2. Zgodnie z art. 233. § 1  Kodeksu Karnego (Dz.U.1997r. Nr 88 poz. 553 ze. zm.), kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nie prawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3.  

3. Zgodnie z art. 41 k.p.a.: 
§ 1 - w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić 
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.  
§ 2 - w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny. 

 
 
 
 
 

 
Sprawę prowadzi: podinsp. Maciej Pachulski, tel. 272-63-30  

Urząd Miasta Łodzi 
Departament Spraw Społecznych  

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź 


