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Kępno, dnia 10 kwietnia 2017 roku 

OŚ.6341.17.2017 

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

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z 

art.135 pkt.1, art.138, art.140 ust.3 i 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 10 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w 

sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 01.10.2002 roku pozwolenia wodnoprawnego 

udzielonego Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „LIGNOMAT”, z siedzibą Jankowy 55    

63-604 Baranów, decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu nr OŚgś-6210/55/98 z dnia 

29.06.1998 roku, na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do ziemi na 

działce nr 1011/1 za pomocą drenażu rozsączającego, oczyszczonych w biologicznej 

oczyszczalni ścieków typu „NEBRASKA” M-4, ścieków bytowo-gospodarczych z budynku 

oraz części gastronomicznej Stacji Paliw zlokalizowanej we wsi Krążkowy k/Kępna.  

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego - 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 110 (I piętro). 

 

NACZELNIK 

Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

/Marek Oreś/ 
 

 

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 

1) Pan Artur Jóźwiakowski 

Piaski 5, 63-645 Łęka Opatowska 

Otrzymują do wiadomości: 

1) Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 

ul. Ratuszowa 1, 63-645 Kępno 
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