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Kępno, dnia 9 maja 2016 roku 

OŚ.6341.22.2016 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
 

Zgodnie z art. 61 § 4 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku  poz. 23) oraz w związku z art. 127 

ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz.469 z 

późn. zmianami) 

zawiadamiam, 

że w dniu 9 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

zmiany decyzji Starosty Kępińskiego nr OŚ-269/15 z dnia 30.12.2015 roku udzielającej 

Panu Lechowi Jóźwiakowskiemu pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę we wsi Piaski 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące 

wprowadzanie jednym wylotem do rowu G w hm 20+90 oczyszczonych ścieków opadowych 

i roztopowych spływających z zakładu położonego na działkach 94/12 i 215 we wsi Piaski. 

Wnioskowana zmiana dotyczy przebudowy urządzeń drenarskich oraz zmiany urządzenia 

oczyszczającego ścieki. Ponieważ inwestor zamierza w inny sposób  odprowadzać wody opadowe z 

terenu zakładu z wykorzystaniem rurociągu ciśnieniowego zamiast grawitacyjnego, w inny sposób 

zostaną przebudowane urządzenia drenarskie. Zlikwidowany zostanie dłuższy odcinek zbieracza 

drenarskiego „a” (120 mb zamiast 65 mb) i tym samym krótszy odcinek tego zbieracza zostanie 

przebudowany (415 mb zamiast 470 mb) oraz wykonana zostanie na nim studnia rozprężna Ø 1000 

mm. Również z ww. powodów zmianie ulegnie urządzenie oczyszczające ścieki, to jest zamiast 

separatora lamelowego PSW Lamela 75/750 wykonany zostanie separator koalescencyjny ESK 40 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, która 

udostępniona jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 

w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, pok. nr 110 /I piętro/ i złożyć ewentualne wnioski oraz zastrzeżenia 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

 

Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

/Marek Oreś/ 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 

1. Pan Lech Jóźwiakowski 

Fabryka Mebli STOLLECH 

Piaski 13a, 63-645 Łęka Opatowska 

2. Związek Spółek Wodnych w Kępnie 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej 
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