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INFORMACJA

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2OL7r. Prawo wodne (t.j.; Oz.U. z 2022r.,

poz. 26Ż5 z poźn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Gminy Nieborów,

Al. Legionów Polskich 26, 99-4L6 Nieborów, reprezentowanej przez Wójta Gminy zostało

Wszczęte postępowanie na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, wylotu o średnicy 0 ąoomm wprowadzającego

do rzeki Łupi - Skierniewki ścieki oczyszczone w projektowanej oczyszczalni ścieków wraz

z wodami opadowymi lub roztopowymi, zlokalizowanego na działce oznaczonej

numerem ewidencyjnym 488, obręb Dzierzgów, gmina Nieborów, powiat łowicki,

woj. łódzkie;

2. usługę wodną polegającą na Wprowadzaniu ww. wylotem do rzeki Łupi - Skierniewki

oczyszczonych ścieków komunalnych W projektowanej oczyszczalni zlokalizowanej

na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 23917, 434, wraz z wodami

opadowymi lub roztopowymi, obręb Dzierzgów, gmina Nieborów, powiat łowicki,

woj. łódzkie w ilościach:

a) zrzut maksymalny sekundowy Qr.*., = 0,0160 m3/s, w tym:

oczYszczone ścieki z oczYszczalni ścieków Qmax.s't = 0,0066 m3/s;

podczyszczone wody opadowe i roztopowe Qma*.s.2 = 0,0094 m3/s;

b) zrzut średni dobowy Qśr.d = 23L,35 m3/d, w tym:

oczyszczone ścieki z oczYszczalni ścieków Qśr.d'r = 228,0 m3/d;

podczyszczone wody opadowe i roztopow€ Qśr'd.2 = 3,35 m3ld;

c) zrzut dopuszczalny roczny fuop.ro.rn. = lLG L4L,2 m3f rok, w tym:

oczyszczone ścieki z oczYszczalni ścieków Qdop.roczna.1 = 115 340,0 m3/rok;

podczyszczone wody opadowe i roztopow€ Qdop..o.rn. .z= 80]-,Ż m3/rok



o stężen iach zan ieczyszczeń

BZTs - 25,0 mg Oz/dm3;

ChZTcr - L25,0 mgOz/dm3;

zawiesiny ogólne - 35,0 mB/dm3;

3. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego:

a) wylotu ścieków oczyszczonych na działce nr ewid. 488 obręb Dzierzgów oraz
rurociągu grawitacyjnego ściekóW oczyszczonych na działce nr ewid. 23917 obręb
Dzierzgówek;

b) fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych

numerami ewidencyjnymi 250/3,262/I obręb Dzierzgówek .
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