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? Łowicz, dnia 10 Iutego 202L r.

państwowe
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Wody Polskie

Dyrektor
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podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 Iipca 2OL7 r. Prawo wodne
z 2O2O r., poz. 3]-0 ze zm.), podaje się do lublicznej wiadomości informację,
wszczęte - na wniosek Gminy Mszczonów z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1,

wniesionego do tutejszego organu przez osobę fizyczną upełnomocniona do występowania
w imieniu i na rzecz wnioskodawcy- postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:

o wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy rowu melioracyjnego
oznaczonego symbolem ,0-4" przebiegającego przez dz. nr ew. L944, obręb
Mszczonów, gffi" Mszczo.nów, pow. żyrardowski poprzez wydłużenie istniejącego
rurociągu krytego o średnicy 0 800mm i długości 1-0m do długości t4m wraz
z posadowieniem w jego biegu studni przelewowej o średnicy 0 rSOOmm, których
lokalizacje opisano za pomocą współrzędnych geodezyjnych:

o usługę wodną polegająca na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego oznaczonego
symbolem ,0-4" projektowanym wylotem w postaci studni przelotowej wód
opadowych i roztopowych powstających na powierzchniach utwardzonych
i nieprzepuszczalnych ulicy Szkolnej w Mszczonowie, w ilościach:

Qr"r.. =0,0473m3lS;

Qs.." =2602m3la;
o dopu szczalnej ilości zanieczyszczeń nie przekra czaiącej:
- węglowodory ropopochodne do 15 m e/|;
- zawiesina ogólna do 100 mg/|.

X 5760354,0 Y 7 Ą66893,8

X 576a365,L Y 7 466896,6

X 5760364,0 Y 7 466893,3
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Otrzvmuia:
(-Ą urząd Miasta Mszczonowa, Pl. Marsz. Piłsudskiego !,96-320 Mszczonów, z prośbą o wyłłieszenie na tablicy

- oglosze ń oraz obwieszczeni na łamach Biuletynu lnformacji Pubticznei na okres 14 dni oraz informację
zwrotną dotycząca okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;

2, strona Biuletynu lnformacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz tablica

ogłoszeń Zarządu Zlewn i;

3. ala.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Łarząd Zlewni w Łowiczls,99-400 Łowicz ul. Ekonorniczna 6


