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ZAWIADCiMIENIE
administracyjnego

J)

wszczęciu postępowai1ia

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania

administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiada'miam o wszczęciu, na wniosek z dnia 15.09.2019 r.,
Pani Agnieszki Idzik- Skubiś pełnomocnika PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
postępowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na

usługi

wodne,

tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dwóch stanowisk transformatorów mocy 110/15 kV
oraz

dwóch

stanowisk

transformatorów

„potrzeb

własnych"

znajdujących

się

na

terenie

stacji

GPZ 110/15 kV „Opoczno" zlokalizowanej przy ulicy Inowłodzkiej na działkach o nr ewidencyjnych 51/1, 51/2,
51/3 obręb 0013 Opoczno-Miasto, gmina Opoczno, powiat opoczyński do urządzenia wodnego, tj. studni
chłonnej

w ilości:

Q max. s = 0,068 m 3/s
Q śr. roczne= ·3 123 m 3/rok
o stęże ri lach

zanieczyszczeń i1ieprzek raczających:

•

zawiesina ogólna - poniżej 100 mg/I

•

węglowodory ropopochodne - poniżej 15 mg/I

Jednocześnie

zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

administrac~jnego, inform1:1ję

postępowania

o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych

dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia .
Ze zgromadzoną

dokumentacją

w Piotrkowie Trybunalskim

w ww. sprawie

można zapoznać się

w siedzibie

Zarządu

Zlewni

Państwowego Gospocfarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy

ul. Młynarskiej 2, 97-300 Piotrków Trybunalski, pok. nr 117, w godzinach od 7° -1s
0

00
•

Otrzymują:

1.
2.

3.

Pełnomocnik

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
aa

Do wiadomości:

1.
2.

Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opocmo (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa lA, 26-300 Opoczno (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
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