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o WSZCZQCIU post^pownnia administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 cze:rwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.), zawiadamiam o wszczqciu, na wniosek z dnia 17.10.2019 r.,

skorygowany pismem z dnia 26.11.2019 r. ,,G6rski GRILL BARY" Mariola Gorska, ul. Zwierzyniec 1A,

97-320 Wolborz, poste.powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

• wykonanie urzqdzenia wodnego, tj. studni chtonnej,

• ustugi wodne, tj. odprowadzanie oczyszczonych sciekow bytowych pochodzqcych z biologicznej

oczyszczaini sciekow typu BIOFIT 50 NST zlokalizowanej na terenie obiektu gastronomicznego, dziatka

o nr ewidencyjnym 1100/9 i 1100/7 obre.b 0004 Wolborz-Miasto, gmina Wolborz, powiat piotrkowski,

do urzqdzenia wodnego - projektowanej studni chtonnej, w ilosci:

Q max. s = 0,00011 m3/s
Qd. sr. = 6,25 m3/dob<j

Q max roczne =•• 2737,5 m3/rok

dopuszczalne st^zenia zanieczyszczeii w oczyszczonych sciekach odprowadzanych do studni chtonnej
nie przekrocza^ nast^puja^cych wartosci:

BZT5 25mgO2/l
ChZTCr-125mgO2/l

zawiesiny ogolne - 35 mg/l

Jednoczesnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania

administracyjnego, informuj^ o mozliwosci wypowiedzenia sie., przed wydaniem decyzji, co do zebranych

dowodow i materiatow w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego

zawiadomienia.

Ze zgromadzonq dokumentacjq w ww. sprawie mozna zapoznac SJQ w siedzibie Zarzqdu Zlewni

w Piotrkowie Trybunalskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibq

przy ul. Mtynarskiej 2, 97-300 Piotrkow Trybunalski, pok. nr 117, w godzinach od 7°° -15°°.

Otrzvmuia:
1. Wnioskodawca
2. aa

Do wiadomosci:
1. Urza.d Miejski w Wolborzu, PI. Wtadystawa Jagietty 28, 97-320 Wolborz (celem wywieszenia na tablicy ogtoszen)
2. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. D;)browskiego 7, 97-300 Piotrkow Trybunalski (celem wywieszenia

na tablicy ogtoszen)
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