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GL.ZUZ.3.4210.240.2021.KR Opole, dnia 11 lipca 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 Kpa, 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.3.4210.240.2021.KR, z dnia 11.07.2022 r. Gminie Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 
47 - 120 Zawadzkie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie 
wód opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmujących pasy dróg gminnych oraz terenów przyległych 
(zabudowa oraz tereny rolnicze) w miejscowościach Zawadzkie, Żędowice i Kielcza, jedenastoma 
istniejącymi wylotami do rowów melioracyjnych oraz cieków oraz umorzeniu postępowania administra
cyjnego w części wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód 
opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmującej jezdnie bitumiczne dróg publicznych, powierzchnie 
brukowe chodników oraz miejsca postojowe, istniejącym wlotem W3-Ż do gruntu w miejscowości 
Żędowice.

Zasięg oddziaływania wynikający z realizacji usług wodnych:

- działki ew. nr 382/2 i 536 a.m. 2, obręb Zawadzkie, gm. Zawadzkie,
- działka ew. nr 3079 a.m. 10, obręb Zawadzkie, gm. Zawadzkie,
- działka ew. nr 2231 a.m. 6, obręb Zawadzkie, gm. Zawadzkie,
- działki ew. nr 500/2 i 635 a.m. 2, obręb Żędowice, gm. Zawadzkie
- działka ew. nr 1728 a.m. 7, obręb Żędowice, gm. Zawadzkie,
- działka ew. nr 167 a.m. 2, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie,
- działka ew. nr 870 i 2101 a.m. 3, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie,
- działka ew. nr 883 a.m. 1, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie,
- działka ew. nr 1447/2 a.m. 7, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie.

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 mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od 
pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja wraz z wykazem właścicieli działek zlokalizowa
nych 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 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.
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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:

http://bip.zawadzkie.pl/
https://bip.powiatstrzelecki.pl/
https://wodypolskie.bip.gov.pl
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