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ZUZ,s,42 1. 3.2 10. 20 18.AR

oBWlEszczENlE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca żOI7 roku - Prawo wodne (t.j. - Dz.U.

z żO2O roku poz. 310 ze zmianami) oraz art.61 §1 i §4 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960r. - Kodeks

postępowqnia administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2OżO r. poz. ż56),

zawiadamiam o wszczęciu p9ąlępowania
,;

w sprawie zmiany udzielonego pozwolenia wodnoprawnego - decyzji,Dyrektora Zarządu

Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak . WA.
ZUZ.5.42L.3.12.2O19.AR z dnia 16 maja 2019 roku, wydanei dla Moyome spółka z o.o.

z siedzibą: 02-768 Warszawa, ul. Fosa 4tlII, obejmującei: :. |.

- wykonanie urządzeń wodnych: lrrylotu wód opadowych lub roztopowyc}l (W1) pochodzącyeh

z terenu przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu modułouvych domków wraz ż
infrastrukturą towarzvszącą, ukladem drogowym oraz budynkiem do obsługi obiektu pod

nazwą ,,Holiday Village" w miejscowościach Długowizna i Świnice, gmina Mszczonów
(zlokalizowanego na dzialkach ewidencyjnych o numerach:7,8 obrębu 0015 - Długowizna,oraz
53, L34,54lL,5412,55, 55, 57,58lt,6LlL,6L|2- obrębu 0052 Świnice) do urządzenia wodnego
w postaci zbiornika retencyjno-rozsączającego;

- usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu
projektowanej inwestycjiz!okalizowanej na działkach ewidencyjnych o numerach: 7, 8 obrębu
0015- Długowizn a, orazs3,134,54lt,3412,55, 56, 57,58lL,6tlL,6!12- obrębu 0052 Świnice)
ze zlewni o powierzchni rzeczywistej:0,574 ha izlewnio powierzchnizredukowanej: 0,517011

ha, wylotem Wl poprzedzonego separatorem koalescencyjnym z by-passem o przepustowości

nominalnej: 8 dm3/s, do urządzenia wodnego jak wyżej.

Otrzymują według strony następnej.

Państwawe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowicztl, §§-4S0 Łowicz ul, Ninwa 5

tel.: +48 {46J 86 ż711"6, 669 E33 633 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl !



Otrzymuią:

/-.

3.

].. MoyomeSp.zo.o.,ul.Fosa41-111',o2-768Warszawa,poprzezpełnomocnikaPanaPiotraŁęgiewicz
Adres do korespondencji:

ltll-,Klimczaka 13 lok. U9,02,797 Warszawa

'e lob.l park Continental Sp. z o.o" , ul, Fosa 4tltL,02-768 Warszawa

Global Park Building Sp. z o,o., ul, Fosa 47/!!,O2-768 Warszawa

4.UrządMiejskiwMszczonowie,PlacPiłsudskiegot,96-3Ż0Mszczonów(2x)

5. Starostwo Pgwiatowe w
*,,

i,(,

,i

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14

dni, oraz w Blp na stronie ur.idu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznei

informacii za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

ul. Limanowskiego 45 (2x)

(celem p3j"ni" do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14

dni, oraz w Blp na stronie urrldu,. prosą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznei

informacii za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

6..3iuIetynlnformacjiPublicznejPaństwowegoGospodarstwaWodnegoWodyPolskie
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Sprawe prowadzi : insp, Andrzej Rakszewski
''"':

Pańsiwowe Sospodarsiwo Wocine \Ąlody Polskie

larza"dZlewni w Łowic:u, 99-40C Łouricz ul, Nowa 5

tel"l+48{46}s6:'-Żl-16,669833633|e.mai}:zz.lawicz#wody^gov"pl


