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ZAWIADOMI ENI E 
o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 61 5 1  5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tj. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) w związku z art. 389, pkt 1 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tj. 

Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.08.2020r. (który wpłynął  do Zarządu 

Zlewni w Gryficach dnia 24.08.2020r.) oraz uzupełniony dnia 06.11.2020r., złożony przez Panią  
Annę  Kępka, reprezentującą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „LEAR" Lech Kostrzewski, ul. 

Kołobrzeska 9, 78-300 Świdwin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie 

pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do 

urządzeń  wodnych tj. 4 studni chłonnych, pochodzących z terenu Stacji benzynowej zlokalizowanej na działce 

nr 139/4, obręb Ramlewo, gm. Gościno, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, 

Warunki wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego: 

1. Całkowita ilość  wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód powierzchniowych rzeki Rega 

poprzez istniejący wylot: 

- Qrnaxs = 0,000018 m3/s 

- Qśr.r= 588,0 m3/rok 

2. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni: 

- Frzecz. = 1020 m2  

- Fzred. = 918 m2  
3. Odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych są  urządzenia wodne tj. 4 szt. studni chłonnych, 

odprowadzające wody opadowe do ziemi na działce nr 139/4, obręb Ramlewo, gmina Gościno powiat 

kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie. 

4. Charakterystyka urządzeń  wodnych tj. 4 szt. studni chłonnych na działce nr 139/4, obręb Ramlewo, gmina 

Gościno powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie: 

4.1. Współrzędne geodezyjne lokalizacji studni chłonnych (w układzie PL-ETRF 2000): 

	

- studnia chłonna nr 1: 	X:5982775.2 Y:5544253.8 

	

- studnia chłonna nr 2: 	X:5982773.8 Y:5544255.0 

	

studnia chłonna nr 3: 	X:5982772.3 Y:5544253.5 

	

- studnia chłonna nr4: 	X:5982774.2 Y:5544252.2 

4.2. Rzędne posadowienia 4 szt. studni chłonnych: 

Nr studni 
Rzędna górnej krawędzi studni 

chłonnej [m n.p.m.] 
Rzędna terenu [m n.p.m.] 

1 64,05 

65,8 
2 64,17 

3 64,04 

4 64,00 

4.3. Parametry techniczne studni chłonnych: 

- głębokość: 2m; 

- średnica: 120 cm. 

5. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych - separator koalescencyjny z odmulaczem 

OIL S16 o parametrach: 

- przepływ maksymalny: Q max = 6 dm3/s; 
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objętość  separatora: Vs=540 d m3; 
objętość  odmulacza: Vo=600 dm3; 

- wymiary separatora: L=2050mm,W=1000mm, H=1100 mm. 

6. Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do środowiska nie mogą  
przekraczać  następujących wartości: 

- 	zawiesina ogólna: 100 mg/d M3; 

- węglowodory ropopochodne: 15 mg/dm3. 
7. Wnioskowany okres ważności pozwolenia wodnoprawnego 10 lat. 

Zamierzone korzystanie z wód polegać  będzie na wprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych 
lub roztopowych pochodzących z terenu szczelnego stacji benzynowej oraz zadaszenia dystrybutorów 
i budynku stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 139/4, obręb Ramlewo, gmina Gościno powiat kołobrzeski, 
województwo zachodniopomorskie do urządzeń  wodnych tj. 4 studni chłonnych. Studnie chłonne zostały 
wykonane w 1991 roku podczas budowy stacji paliw. 

Wody opadowe przed wprowadzaniem do odbiornika oczyszczane są  w separatorze koalescencyjnym 
z odmulaczem, w którym następuje wydzielenie zarówno substancji ropopochodnych jak 
i zawiesin. 

Teren objęty wnioskiem znajduje się  w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP 
Mołstowa od źródeł  do Czernicy (PLRW60001742829) oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych 
(JCWPd) kod: GW60008. 

Inwestycja umiejscowiona jest poza obszarami objętymi poszczególnymi formami ochrony przyrody, 
tworzonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym także poza obszarami 
Natura 2000. Na przedmiotowej działce brak jest także cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt objętych ochroną. 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się  w siedzibie Zarządu Zlewni 
w Gryficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice (pokój nr 004). Z dokumentacją  można zapoznać  się  (po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu) oraz wnieść  uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego pisma. 

P.0 

.  ZA5.PCY DYRkK[ORA 
Zadu1ewn w Gryź cach 

11 i1l1,ił"ł L 
Ka19a *jc4yńśka 

Otrzymuia;  

1. Pani Anna Kępka, ul. Sienkiewicza 16, 78-300 Świdwin 
2. Pani Teresa Kostrzewska, ul. Kołobrzeska 15, 78-300 Świdwin 

Do wiadomości: 
1. Miasto Świdwin - Burmistrz Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin 
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „LEAR" Lech Kostrzewski, ul. Kołobrzeska 9, 78-300 Świdwin 
3. ZUZ - aa 

Sprawę  prowadzi: Regina Hendryk 
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