
PJństwowe 

Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

Piotrków Trybunalski 24.10.2019 r. 

WA.ZUZ.3.421. 735.2019.IM 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 
z 2018 r„ poz. 2096 z późn . zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 09.08.2019 r. skorygowany pismem z dnia 
07.10.2019 r. Zakładu Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych 

mogących zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu produkcyjnego Ceramika 
Paradyż Opoczno zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 5 w Opocznie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie w ilości: 

Q max. s. = 0,0012 m3 /s 

o parametrach nie większych niż: 

Qśr. d. = 103,3 m3/dobę Q max. r. = 37 200 m3/rok 
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1 Temperatura 35 oc 
2 pH 6,5- 9,5 ma/oH 
3 BZT5 700 ma02/I -
4 ChZT 1000 mg02/I 
5 Zawiesiny ogólne 330 ma/I 
6 Substancje ekstrahuiace sie eterem naftowvm 100 mg/I 
7 Azot amonowy - 100 maNH4/1 
8 Azot oQólny 100 mg N/I .. 
9 Azot azotvnowv 10 mgNO;/i 
10 Fosfor OQólnv 30 mQP/I 
11 Chlorki 1000 ~- ______ !_l.1S!gl'! ____ ______ 

„ 
„,_,_...... _____ 

12 Chlorwolnv 1 mgCb/I 
13 Siarczany 500 mgSQ4/I 
14 żelazo ogólne 10 mg Fe/I 
15 Ołów 1 ma Pb/I 
16 Chrom oQólny 1 mgCr/I 
17 Miedź 1 mg Cu/I 
18 Nikiel 1 mQNi/I 
19 Cynk 5 mgZn/I 
20 Surfaktanty anionowe (substancie Powierzchniowo czynne aniono;:&__ 15 mg/I 
21 Surfaktanty niejonowe (substancie oowierzchniowo czvnne niejoncwe) 20 mQ/I 

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
informuję o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów 

w przedmiotowej sprawie w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
Ze zgromadzoną dokumentacją w ww. sprawie mrn~na zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Młynarskiej 2, 97-300 Piotrków 
Trybunalski, pok. nr 117, w godzinach od 7° 0 

- 15°0
• 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie 

3. aa 

Do wiadomości: 
1. Urząd Gminy w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń} 

2. Starostwo Powiatowe W Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26-300 Opoczno (r.elem wywieszenia na tablicy ogłoszeń) 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. 509 975 777, e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 


