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Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 22.11.2018 r.(data wpływu do Zarządu Zlewni w Łowiczu 27.11.2018 r.)
Pani Joanny Ignar reprezentującej JASZPOL Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania zgody wodnoprawnej poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy
JASZPOL Sp. z 0.0. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego tj. węglowodory ropopochodne o dopuszczalnym stężeniu 10 mg/l
i fosfor ogólny o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu 10 mg/l do miejskiej kanalizacji poprzez
studzienkę kontrolno - pomiarową S z terenu salonu sprzedaży samochodów wraz ze stacją obsługi i
myjjnią zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Łódzkiej w ilości: Qmax.sek=0,000174 m3/sek, Qśr d0b =1,65m3/d,
Qmax,ok=416,00m3/rok.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pokój nr 103 i może być udostępniona
do wglądu stronom postępowania w godz. 7:00 - 15:00.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się
z zebranymi materiałami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w miejscu wyżej wskazanym
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa 5 i umieszczono w BIP na stronie
www.wodypolskie.gov.pl.

Otrzymują:
1. Joanna Ignar Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny „aon-t
Z. Kabaciński, E.Szczepaniak Sp. J., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź
2. Krzysztof Jaroszewski,
3. Halina Szprych
4. Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o.,
ul. Struga 45, 95-100 Zgierz
5. aa
Do wiadomości
(lAlrząd Miasta Zgierza (tablica ogłoszeń)
2. Starostwo Powiatowe w Zgierzu (tablica ogłoszeń)

Sprawę prowadzi:
Danuta Milewska - Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb.
tei 511 965 785
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