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Informacja o wszczęciu postępowania
Zgodnie s. art. 400 ust. 7 ustawylz dnia 20 lipca 20^7 r. Prawo wodne (Dz.U. z:202;l: r, póz. 2233 z późn.

zm.i(:mfQrmuję,.:.:że na wniosek z dnia 07.04.2022:r. (data wpływu 08.04.2022 r.}, pełnomocnika reprezentujq-
cego zakład Aspocfc Automotive Polska Spotka z o.o., ul. Przemysłowa 11,46-200 ligota Dolna, zostało
wsiczęte postępowanie w sprawie:
1> wygaszenia pozwolenia wodrtóprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych,

.eksploatowarsylch przez Wodociągi i Kanalizacje „HYDROXOM" Sp, zo.o, w Kiuczborku, ul. Kołłątaja 7,
46-203 Kluczbork, ścieków :przemyfsfo:wyc)i stanowiących mieszaninę ścieków socjalno-bytowych iora^
ścieków technologicznych ::wytwarżan'»»ch w procesie produkcji samochodowego sprzętu oświeflenio-
wego, zawier8|:ąc;YŁfts;ubstancJ€|szczeg81nie szkodtiwe^lasrodowiska wodnego, powstających w zaktadzie-
Aspock Autómotwe Polska Sp. z o.o. w bigocie Doinej, udzielonego decyzjg IDyrektora Zarządu Zlewni
w Opolu znak GL.ZUZ.3.421.360:.2S31§.XR z dnia 04.05.2020 r., t tęrmJRęm obowiązywania do dnia
30.04.2024r.

2. udiieleoia pozwolenia wodnoprawnego na szuególne korzystanie 2 wód, w zakresie wprowadiania do
zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Innego podmiotu - zakłady Wodociągi
i KanatizacJa^YDSOKOM Spółka z o.o., ul. Kotfątaja 7. 46-203 Kluczbork, ścieków przemYstowych.będą-
cycl-»wjeszanin^śaeków;s(3cjaino-&ytowych;ora% technologicznych, zawie'rajacych, substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ż zaktadul Aspock Automotive Polska Spółka z o.o.
w tigode Dolne].

poffiys^czaina lloścodo:mw8dzanvch ścjęków przemysłowych:
:Qm.,xsl=S,OOQ25m^ś
Q^rd:=i3,82m^d
Qmax.roctm. a: 4310,8 m3/r0l<

Dopuszczafne stsźeriia substancij::szczęg61nie szkodliwych...<:ila:srodowiska wodneeo,:|<tórvch:wprowa-
, dzanje w ściekach przemysłowych do urządzeń kanaiizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-;

israwn'ego^
:Fosfor og61ńy;;15,OG:mg P/l
Azot amonowy: 200,0 mg NNH4/1
;Azot:azQtynowy;|!tO;0 mg NNO?/I
Węglowodory: ropopochodne;! 15,0 mg/1

Najwyższe dopusKzajnę wartości pozostałych pa rarnetrów ścieków orzemystowych:
ChZT&: 1000,0 mg 02/1
ChlorKi::lQOO,0 mgia/!
Stan ścieków Dfżemystowych:
Odczyn pH: 6,5 - 9,5,
:Temperafyra: a:i3:5:BC::
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