
Łowicz, dnia 01 czerwca 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735) podaje się do publicznej 
wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nadarzyn Sp. z o. o. z siedzibą w Nadarzynie przy ulicy Granicznej 4, 05-830 Nadarzyn -
postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 

• usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków komunalnych stanowiących 
mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Młochowie 
(dz. nr ew. 177, obręb 0006 Młochów) oraz wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni połaci dachowej budynku technicznego istniejącym wylotem do rowu 
ZW-13/1/2, dz. nr ew. 105/9, obręb 0006 Młochów, gm. Nadarzyn, pow. pruszkowski, 
woj. mazowieckie, w ilościach: 

Qmax.s= 0,0094 m3/s; 

Q śr.dobowe = 540,0 m3 /d; 

Q dop.roczne = 197100 m3/rok; 

o dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej: 

- zawiesina ogólna 35 mg/l; 

- BZT5 25 mg/l; 

- ChZTCr 125 mg/l. 

oraz o pozostałych parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.). // 
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Otrzymują: 

1. 

2. 

Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, z prośbą o wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotycząca okresu wywieszenia 
przedmiotowego pisma; 
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków, (celem 
zawiadomienia stron poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie B1P przez okres 
14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz 
tradycyjnej okresu wywieszenia); 
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie 
oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni; 
aa. 

Sprawę prowadzi: Beata Gładka 
e-mail: beata.gladka@wodypolskie.gov.pl | teł.: (+48) 46 811 50 60 wew. 35 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6 

Tel: (+48) 46 811 50 601 e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl 

mailto:beata.gladka@wodypolskie.gov.pl
mailto:zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl

