Leszno, 09 sierpnia 2022 r.
OS. I.6222.4.2022

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021 poz. 2373 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), że w dniu 04 sierpnia 2022 r. zostało
wszczęte
na wniosek Best Oil Sp. z o.o. Lasocice ul. Szkolna 3 postępowanie w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji
wymagającej pozwolenia zintegrowanego zlokalizowanej na terenie Best Oil Sp. z o.o.
w Lasocicach ul. Szkolna 3 .
Głównymi elementami ciągu technologicznego instalacji są:
- pompownia ścieków technologicznych,
- pompownia oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych,
- budynek oczyszczalni wraz z urządzeniami,
- zbiornik buforowy,
- selektor
- zbiornik napowietrzania ścieków,
- magazyn osadu z linią odwadnia i higienizacji osadu
Maksymalna godzinowa wydajność instalacji wynosi 20,00 m3
Obciążenie instalacji wyrażone równoważną liczbą mieszkańców wynosi: RML 9300
Z dokumentacją sprawy osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony
Środowiska i Transportu - Starostwa Powiatowego w Lesznie Pl. Kościuszki 4B pokój nr 2.
Wnioski i uwagi w sprawie można wnosić pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony
Środowiska i Transportu - Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres : ochrona@powiat-leszczynski.pl .
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia
niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Lesznie tj. od dnia 10 sierpnia 2022 r. do 09 września 2022 r. włącznie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji
o zmianie przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Leszczyński
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu
/-/ Janusz Perski

