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Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
{t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) art. 401 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych z km 217+300 do 217+560 drogi krajowej nr 94 w miejscowości Strzelce Opolskie poprzez 
istniejący wylot kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego:

Zasięg odziaływania;

Lp. Nr działki Obręb Właściciel i adres

1. 309/7 Strzelce Opolskie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

2. 2121/2
Strzelce Opolskie Osoba fizyczna

Ponadto informuję:
1. W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania.
2. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
3. Zgodnie z art. 49 Kpa, 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.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od 
pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na;
- tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Opolu
- stronach internetowych: ------------
https://bip.powiatstrzelecki.pl
https://bip.strzelceopoiskie.pl k J
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