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Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
{t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 
2233) zawiadamiam, że na wniosek złożony pismem z dnia 26.09.2022 r. (data wpływu 29.09.2022 r.) przez 
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, 
pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków w Radawiu, do wód powierzchniowych płynących rzeki 
Radawki w km 3+855, poprzez istniejący wylot.

Zgodnie z art. 79a. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w związku 
z niewywiązywaniem się zakładu z warunków zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym znak OŚR.6341.2. 
14.2012 wydanym przez Starostę Oleskiego dnia 01.10.2012 r. zostanie wydana decyzja niezgodna 
z żądaniem strony.

W myśl ww. pozwolenia wodnoprawnego zakład zobowiązany był do prowadzenia badań jakości 
odprowadzanych do wód rzeki Radawka ścieków, a ocena czy odprowadzane ścieki spełniają określone 
w pozwoleniu znak OŚR.6341.2.14.2012 dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających miała być 
dokonywana na podstawie § 4 ust. 1 i 4 oraz § 5 ust. 1 i 2 pkt.l rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 
24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 
z późniejszymi zmianami).

Zakład nie wywiązywał się z powyższego warunku, co stwierdzono na podstawie przedłożonych 
wyników badań, które były dokonywane jedynie 1 raz do roku przez nieakredytowane laboratorium, w czasie 
obowiązywania pozwolenia znak OŚR.6341.2.14.2012.

Mając na uwadze powyższe, pozwolenie wodnoprawne zostanie wydane niezgodnie z żądaniem 
strony na okres nie dłuższy niż 3 lata liczony od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

Pozwolenie to będzie obligowało zakład do prowadzenia regularnych badań odprowadzanych 
ścieków bytowych, zgodnie z art. 303 ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz § 5 ust. 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311).
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