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Kępno, dnia 11 sierpnia 2016 roku 

OŚ.6341.42.2016 

 

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), w związku z art.127 ust.6 i 7 

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

późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam, 

że w dniu 5 sierpnia 2016 roku zostało wszczęte na żądanie Pana Alojzego Nowaka  

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Kępińskiego nr          

OŚ-17/12 z dnia 14.02.2012 roku udzielającej Przedsiębiorstwu Okuć Meblowych i 

Konstrukcji Lekkich – Alojzy Nowak pozwolenia wodnoprawnego na szczególne 

korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie jednym wylotem do rowu melioracyjnego Z-18 

w hm 10+50 oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenu 

zakładu położonego na działkach nr 480/10 i 480/11 we wsi Olszowa 52 (zakład nr 1). 

Przedmiotowy wniosek dotyczy zmiany oznaczenia prowadzącego instalację w wyżej 

wymienionej decyzji, to jest zamiast Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych i Konstrukcji Lekkich - 

Alojzy Nowak,  zastąpić nazwą: „NOWAK Okucia Meblowe AN” Sp. z o. o. z siedzibą Olszowa    

ul. Granitowa 47, 63-600 Kępno. Powyższe spowodowane jest faktem, iż z dniem 06.04.2016 roku 

Pan Alojzy Nowak będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą 

przekształcił się w jednoosobową spółkę kapitałową. Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 5 

Kodeksu spółek handlowych.  

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi 

zmianami) strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w tej sprawie w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego pisma. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest w Wydziale Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, pok. nr 

26 /I piętro/.  

Uwaga! 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa decyzja może zostać zmieniona tylko i wyłącznie za zgodą 

wszystkich stron (art. 155 cytowanego na wstępie Kpa), dlatego proszę o pisemne przedstawienie 

swojego stanowiska w tej sprawie. W przypadku wyrażenia zgody na zmianę decyzji nr OŚ-17/12 

powyższe stanowisko można złożyć wg wzoru dołączonego do niniejszego zawiadomienia.  

 

 

Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

/Marek Oreś/ 

 
 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 

1) „NOWAK Okucia Meblowe AN” Sp. z o. o.  

Olszowa ul. Granitowa 47, 63-600 Kępno  
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2) Związek Spółek Wodnych w Kępnie  

ul. Kościuszki 9  63-600 Kępno  

Otrzymują do wiadomości: 

1) Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 

ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno 

2) a.a. Wydziału  
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