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Praszka, dnia 14.03.2023 r.

OBW lESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Praszki zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz, U.2022.2000 t.J, z dnia 2022.09.27) oraz art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U,2022.503 t.J. z dnia 2022.03.02) zawiadamia, że w dniu 16.02.2023 r, zostało 
wszczęte na wniosek Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. Przedmość, 
reprezentowanej przez Panią Prezes Aneta Bugajska-Majka, z siedzibą przy ul. Głównej 7, 
46-320 Przedmość postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie i przebudowie 
obiektów technologicznych istniejącej oczyszczalni ścieków i polegającej na wykonaniu robót 
budowlanych, montażowych i instalacyjnych związanych m.in. z :

- modernizacją obiektów istniejących w tym: budynku technologicznego, zblokowanej 
komory biologicznej, pompowni ścieków własnych i dowożonych, punktu zlewnego 
ścieków dowożonych, wylotu ścieków oczyszczonych, budynku socjalnego 
z dyspozytornią;

- wykonaniem nowych obiektów i budowli w tym: komory pomiarowej ścieków surowych, 
komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, pompowni wody technologicznej, komory 
tlenowej stabilizacji osadu, budynku obróbki osadu, magazynu osadu, biofiltrów, 
składowiska skratek i piasku, pompowni odcieków, stacji pix-u, agregatu 
prądotwórczego, wagi przejazdowej, separatora piasku i ropopochodnych,

- przebudową i uzupełnieniem układu przewodów technologicznych,
- dostosowaniem obecnego systemu obsługi komunikacyjnej do nowych rozwiązań 

technologicznych,
oraz wykonanie innych niewymienionych niezbędnych instalacji i urządzeń technicznych 
gwarantujących całość techniczno-użytkową przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji 
w miejscowości Przedmość, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 14/2 , 14/3 , 14/4 , 
14/5 , 154 , 169 k. m. 6 obręb Przedmość, 253/2 , 284 , 290 k. m, 7 obręb Przedmość i 53 
k. m. 1 obręb Krzyżanowice obecnie działki o nr ewidencyjnych 14/4 , 14/5 , 14/7 , 14/9 , 
154 , 169 k. m. 6 obręb Przedmość, 253/2 , 284 , 290 k. m. 7 obręb Przedmość i 53 k. m. 1 
obręb Krzyżanowice, w zakresie zmiany wysokości i geometrii dachu istniejącego budynku 
socjalnego z dyspozytornią.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia 
niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, 
składać wnioski i zastrzeżenia.
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