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WA.ZUZ.3.421.1013.2019. IM

ZAWIADOMIENIE
o wszcze.ciu postQpowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste.powania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.), zawiacfamiam o WSZCZQCJU, na wniosek z dnia 06.11.2019 r.

PPHU Milenium Janusz Bogustawski, Studzianki 29, 97-320 Wolborz, poste.powania administracyjnego

w sprawie:

1. wygaszenia w cze.sci decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego znak: RS.6341.1.32.2017.DM z dnia

22.05.2017 r. dotyczqcej szczegolnego korzystania z wod w zakresie wprowadzania oczyszczonych

w biologicznej oczyszczaini sciekow bytowych pochodzqcych z obiektu hotelowego FOX w m. Studzianki

poprzez drenaz rozsa.czaja.cy do ziemi,

2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych sciekow bytowych

z projektowanej do rozbudowy biologicznej oczyszczaini sciekow typu Soltralentz typoszereg 2 x BIO-Max

11,3, poprzez istniejqce poletko drenazowo - rozsqczajqce do ziemi, znajdujqce sie na dziatce

o nr ewidencyjnym 179/22 obr^b 29 Studzianki, gtnina Wolborz, w ilosci:

Q max. s = 0,00025 m3/s
Qd.sr. = 18,30 mVdobQ

Q max roczne = 7 686,0 m3/rok

dopuszczalne st^zenia zanieczyszczeri w oc..yozczcnych ^.ciakach cdprowadzanych na pclotko

drenazowo - rozsa.czaja.ce nie przekrocza^ nast^puja^cych wartoSci:

BZT5-25mgO2/l
ChZTCr-125mgO2/l

zawiesiny ogolne - 35 rng/l

Jednoczesnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania

administracyjnego, informuJQ o mozliwosci wypowiedzenia S!Q, 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 si^ 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°°.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. aa

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

na tablicy ogtoszeri)
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