
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie :

Piotrków Trybunalski, dnia 02.2019 r.

WA.ZUZ.3.421.483.2018.2019.AD

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poż. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.06.2018 r.

i
(data wpływu do Zarządu'Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 13.06.2018 r.), uzupełniony w dniu 

30.10.2018 r. i 06.02.2019 r., Pana Mateusza Tabora, pełnomocnika firmy King Fruit Sp. zo.o., zsiedzibą 

ul. Okrężna 34, 05-600 Grójec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie do urządzenia wodnego (rowu 
melioracyjnego), wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu King Fruit położonego w miejscowości 

Stanisławów, gm. Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie, w ilości:

Qmax.s. = 0,3656 [m3/s] 
Qśr r. = 14600,52 [m3/rok]

- z powierzchni rzeczywista zlewni odwadnianej (tereny utwardzone) wynoszącej Fi = 1,461 ha

- z powierzchni rzeczywista zlewni odwadnianej (dachy) wynoszącej F2 = 1,8275 ha

- łącznie z powierzchni zredukowanej zlewni odwadnianej wynoszącej Fz =2,7038 ha

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych

i roztopowych nie mogą przekraczać: ________ _
i|; | ' ,

• węglowodory ropopochodne -15mg/dm
• zawiesiny ogólne -100mg/dm3

Zgodnie z art. 10 § T kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, 

a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie 
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pokój nr116a

w godz. 8:00-16:00.

Otrzymują:

1. Mateusz Tabor, pełnomocnik KING FRUIT Sp. z o.o.
2. Grzegorz Majewski
3. Sylwester Dobrosz
4. aa

Do wiadomości:
1. Gminna Spółka Wodna! w Białej Rawskiej
2. Urząd Miasta i Gminy W Białej Rawskiej (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
3. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
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