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Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późno
zm.), zawiadamiam, o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez DES MEBLE Sp. z 0.0. Sp. k., ul.
Opolska 40, 46-380 Myślina, reprezentowaną przez pana Ryszarda Adamowicza, w sprawie:

l. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz DES MEBLE Sp. z 0.0. w ust. I pkt 2 decyzji
Starosty Oleskiego z dnia 30.07.2015 r., Nr OŚR.6341.2.11.2015, na czas określony do dnia 30 lipca 2025
r., na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do wód powierzchniowych rzeki Myśliny w km
8+ 150 za pośrednictwem wylotu ścieków - wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny zamknięty
system kanalizacyjny z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej zakładu, podczyszczonych za pomocą
separatora koalescencyjnego;

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie podczyszczonych w
separatorze substancji ropopochodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w szczelny zamknięty
system kanalizacyjny, pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej zakładu (dachu budynku
produkcyjno-magazynowego, placu manewrowego, parkingu, dróg wewnętrznych i chodników)
na dz. nr 200, 422/34, 653/38 i 655/34 AM-1 obręb 0089 Myślina, istniejącym wylotem {2)200 mm do wód
powierzchniowych - rzeki Myśliny w km 8+150, na dz. nr 208 AM-1 obręb 0089 Myślina.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Akta sprawy są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 12, w godz. 8-15.
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