Państwowe

Piotrków Trybunalski

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

is

.07.2019 r.

WA.ZUZ.3.421.151.2019.IM

o

wszczęciu

ZAWIADOMIENIE
postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 cz1~rwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.L zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek z dnia 12.02.2019 r.,
skorygowany wnioskiem z dnia 03.06.2019 r. i wnioskiem z dnia
ul.

Przemysłowa

5, 26-300 Opoczno, w imieniu i na rzecz której

Pan Grzegorz Bujak,

postępowania

24.07.2019 r. Opoczno I Sp. z o.o.,

działa

pełnomocnictwa

na mocy udzielonego

administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego

na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu Produkcyjnego „POMORZE"
zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 5 w Opocznie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych
podmiotów, tj.

Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno w
Q s. max
Q śr. d.

ilości:

=0,011 m3/s

=167,0 m /dobę
3

3

Q max/rok= 60 OOO m /rok
o dopuszczalnych

wartościach wskaźników zanieczyszczeń

Jednocześnie

w

ściekach przemysłowych :

- kadm - 0,07 mgCd/I

- bar- 5,0 mgBa/1

- cynk - 5,0 mgZn/I

- chrom ogółny-1,0 mgCr/I

- kobalt - 1,0 mgCo/I

- nikiel - 1,0 mgNi/I

- ołów - 1,0 mgPb/I

- miedź - 1,0 mgCu/I

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 7 dni od dnia otrzymania niniejszego

zawiadomienia.
Ze
w

ul.

zgromadzoną

Piotrkowie
Młynarskiej

dokumentacją

Trybunalskim

w ww. sprav.iie

Państwowego

można

Gospodarstwa

zapoznać

Wodnego

się

2, 97-300 Piotrków Trybunalski, pok. nr 117, w godzinach od 7°

0
-

Zarządu

w siedzibie

Wody
15°

Polskie,

z

siedzibą

0
•

Otrzymują:

Do

1.
2.

Pan Grzegorz Bujak - Pełnomocnik
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno

3.

aa

wiadomości :

1.
2.

Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa lA, 26-300 Opoczno (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Po lskie
Zarząd

Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

ul. M łyn arska 2, 9l-300 Piotrków Trybunalski
tel. 509 975 77l, e-mai l: zz-piotrkowtrybuna lski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Zlewni
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