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DYREKTOR 
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

GL.ZUZ.3.421O.137.2O21.KR Opole, dnia 20 września 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
roku Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.);

informuję:

o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.137.2022.KR, z dnia 20.09.2022 r. udzielającej Zarządowi Województwa 
Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 - 082 Opole, reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Opolu, ul. Oleska 127, 45 - 231 Opole pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów", realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację, budowę oraz przebu
dowę rowów wraz z przepustami,

2. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację oraz wykonanie wylo
tów z kanalizacji deszczowej,

3. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację istniejących obiektów 
mostowych,

4. pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące:
3.1 nowych obiektów mostowych MD-l oraz MD-2,
3.2 sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej,

5. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych 
- wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 
deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 
zbiorczej w granicach administracyjnych miast dziewiętnastoma projektowanymi wylotami do 
rowów drogowych i melioracyjnych oraz rzeki,

6. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
nowych obiektów budowlanych.

Zasięg oddziaływania obejmuje:

- działki ew. nr 1, 2/2, 154/1, 154/2 a.m. 1, 155, 362/2 a.m. 2, obręb Krogulna, gm. Pokój,
- działki ew. nr 74/2, 110/2, 166, 169, 170, 172/2, 173, 174/1, 175/1, 175/2, 175/3, 180/2, 184, 

185/2, 191/2, 238, 239, 265, 240, 273, 274, 290, 333/6, 340/1, 341, 344/2 a.m. 2, 397, 402, 405/1, 
405/5, 406/3, 417, 419, 420, 424, 430, 440 a.m. 3, 529/2 a.m. 4, 74/3, 535/2, 535/3, 536/1, 536/2, 
537/1, 538/1, 539/1, 540, 541/6, 541/7 a.m. 5, obręb Miejsce, gm. Świerczów,

- działki ew. nr 36/1, 213/1, 213/3, 215/1, 216/3, 216/4 a.m. 1, 36/2 a.m. 4,36/3, 636/3, 636/4 637, 
638, 639/2, 722/5, 773 a.m. 5, obręb Świerczów.
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Ponadto informuję:

1. W myśl art. 10 § 1 k.p.a. informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału w każ
dym stadium postępowania.

2. Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc 
od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja wraz z wykazem właścicieli działek 
zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania, wynikającego z przewidzianego do wykonania urządzenia wodnego oraz 
usługi wodnej, znajduje się w aktach sprawy do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, przy ul. Odrowążów 2, 
telefon; 77 407-47-16, w godzinach urzędowania.

3. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach oraz innych czynnościach organu administracji publicznej 
może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej 
w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
właściwego organu.

Obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na stronach 
internetowych:

https://bip.namyslow.pl
https://bip.gminapokoj.pl 
http://bip.swierczow.pl
https://wodypolskie.bip.gov.pl \ /z »
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