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Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno
- - -()l.'"tJZ"TOT7 r. poz. I2"57Z późno zm.), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami),
zawiadamia
na wniosek Petrochemia - Blachownia S.A. z siedzibą przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie zawarty w piśmie z dnia 15.03.2018 r. znak DN/245/2018, wraz z uzupełnieniami z dnia
19.04.2018 r., znak DN/389/2018 i z dnia 12.06.2018 r. znak DN/534/2018, postępowania
administracyjnego w sprawie o:
- wygaszenie
pozwolenia
wodnoprawnego
Marszałka
Województwa
Opolskiego
nr DOŚ-111.7322.40.2014.AK z dnia 17 czerwca 2014 r., wraz ze zmianą nr DOŚ-III.7322.87.2014.AK
z dnia 15 września 2014 r.;
- wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu
do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj . przedsiębiorstwa
PCC Energetyka Blachownia Sp. z 0.0 . w Kędzierzynie - Koźlu ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji zlokalizowanych
na terenie przedsiębiorstwa Petrochemia - Blachownia S.A. przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie Koźlu w ilości:
3
•
maksymalny sekundowy zrzut
0,032 m /s,
3
1500 m /d,
• średni dobowy zrzut
3
250000 m /rok.
• dopuszczalny roczny zrzut
o

wszczęciu

Koźlu,

Informujemy ponadto,
•

•

•

•

że :

zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania
uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
które przewiduje się do dnia 18 września 2018 r.;
zgodnie z art. 73 § 1 i § la Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta
sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale zgód
wodnoprawnych (pokój nr 315, tel. 32 7774928);
zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7 ww. ustawy, od dnia 1 stycznia 2018 r. dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu
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•

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie
pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa wart. wart. 389 pkt 2 ustawy, na wprowadzanie do
urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. l, pochodzących
z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa wart. 378 ust. 2a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje się, że sprawa
nie zostanie załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 tej ustawy z uwagi na jej skomplikowany
charakter oraz potrzebę dokonania wnikliwej analizy merytorycznej i prawnej zebranego w sprawie
materiału, lecz w wyżej wskazanym przewidywanym terminie (do dnia 18 września 2018 r.);
na podstawie art. 37 ww. ustawy strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ
rozpatrujący sprawę, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym wart. 35 lub przepisach
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub gdy postępowanie
jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); ponaglenie wnosi
się do organu wyższego stopnia tj. Prezesa Wód Polskich, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80j82,
za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy czym
ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:

1. Petrochemia - Blachownia S.A.

47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15
2. PCC Energetyka Blachownia Sp. z 0.0.
47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15
3. RUZ aa + tablica ogłoszeń + BlP

o
Do

2.

wiadomości:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle, plac Wolności 13

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i zwrot
z adnotacją o terminach wYWieszenia (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczania) oraz na
stronie BlP urzędu (zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego)
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