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    Kępno, dnia 19 maja 2016 roku 

OŚ.6341.20.2016 

Zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania administracyjnego 

        Zgodnie z art. 61 § 4 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 późniejszymi 

zmianami) 

zawiadamiam, 

że w dniu 05.05.2016 roku na wniosek Pani Joanny Bruczyńskiej zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia BP Europa SE Oddział w Polsce, z 

siedzibą ul. Jasnogórka 1 31-358 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie 

do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o., 

podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na Stacji Paliw BP „TOPAZ” w 

Kępnie przy ul. Solidarności 26, w ilości i składzie określonym w poniższej tabeli: 

Ilość ścieków Wskaźnik zanieczyszczeń 

Maksymalne stężenie ścieków 

wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych 

 

Qmax.h.  =  31,56 m3/h 
 

Qśr.d    =  17,37  m3/d 
 

Qmax. roczna  =  8.075,45  m3/rok 

Azot amonowy 200 g NNH4/m
3 

Azot azotynowy 10 g NNO2/m
3

 

Fosfor ogólny 10 g P/m3 

Węglowodory ropopochodne 15 g/m3 

 

Ścieki przemysłowe powstające na terenie stacji paliw, to mieszanina ścieków sanitarnych, ścieków 

przemysłowych pochodzących z automatycznej i ręcznej myjni samochodowej oraz ścieków 

opadowych (zagrożonych zaolejeniem i „umownie czystych”). Na terenie stacji zamontowane są 

urządzenia do podczyszczania ścieków:  

1) z myjni automatycznej - osadnik szlamu, separator koalescencyjny KA-MS NG-10  i zbiornik 

retencyjny połączony z urządzeniem recyrkulacyjnym  firmy DYWIDAG; 

2)  z myjni ręcznej – separator BLUE SB06K-15-27-160N firmy PURATOR;  

3) opadowych zagrożonych zaolejeniem - osadnik szlamu i separator koalescencyjny KA-MS NG-6 

firmy DYWIDAG.   

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/ 
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Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 

1. Pani Joanna Bruczyńska 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce 

(Pełnomocnik BP Europa SE Oddział w Polsce) 

2. Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. 

 ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno 

Otrzymują do wiadomości: 

1. a.a. Wydziału   


