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ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU 

GL.ZUZ.3.4210.24.2022.RG Opole, 21 lutego 2022 r. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 

Zgodnie z art. 49, 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735— zwanej dalej ustawą Kpa) oraz art. 401 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2233); zawiadamiam, że na wniosek (bez znaku) z dnia 20.01.2022 r. 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, działającego poprzez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla zadania: pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1149 O Karłowice - Popielów m. Popielów ul. Wolności”. 

Powyższe zadanie realizowane jest w trybie art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

176). 

Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych obejmuje: 

1. likwidację urządzenia wodnego - rowu drogowego lewostronnego na odcinku 829 m, (droga 

powiatowa nr 1149 O) wraz z przepustami, w związku z budową kanalizacji deszczowej 

2. likwidację urządzenia wodnego - rowu drogowego prawostronnego na odcinku 564 m, (droga 

powiatowa nr 1149 O) wraz z przepustami, w związku z budową kanalizacji deszczowej, 

likwidację urządzenia wodnego, tj. mostu na rzece Fiszerka w km 0+887 

wykonanie urządzenia wodnego, tj. przepustu na rzece Fiszerka w km 0+887 

wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu -5 do rzeki Fiszerki, poprzez prj. przepust 

wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu -4 do rzeki Fiszerki, poprzez prj. przepust 

wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu-3 do rowu R-KA-3 

wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu-2 do rowu R-KA-7 

wykonanie urządzenia wodnego, tj. włączenia przepustu fi 400 mm do rzeki Fiszerki z rowu 

drogowego, poprzez proj. przepust główny 

10. przebudowa urządzenia wodnego, tj. rowu bez nazwy (dz 1133 ) w związku z budową wylotu z rowu 

do projektowanej kanalizacji deszczowej 

11. usługę wodną — odprowadzanie do wód (rzeki Fiszerki) wody opadowej lub roztopowej z części drogi 

powiatowej nr 1149 O ul. Wolności w m. Popielów, poprzez proj. wylot-5 

12. usługę wodną — odprowadzanie do wód (rzeki Fiszerki) wody opadowej lub roztopowej z części drogi 

powiatowej nr 1149 O ul. Wolności w m. Popielów, poprzez proj. wylot-4 

13. usługę wodną — odprowadzanie do rowu wody opadowej lub roztopowej z części drogi powiatowej 

nr 1149 O ul. Wolności w m. Popielów, poprzez proj. wylot-3 

14. usługę wodną — odprowadzanie do rowu wody opadowej lub roztopowej z części drogi powiatowej 

nr 1149 O ul. Wolności w m. Popielów, poprzez proj. wylot-2 
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Zasięg oddziaływania wynikający z projektowanego zamierzenia obejmuje działki ewidencyjne: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

„_„n; | Arkusz . Ze " 
Lp. | Nr działki mary Identyfikator działki Właściciel 

1. | 883/119 | 2  |160909_2.0107.AR_2.883/119 ASNOŃĆ 
Gmina Popielów 

2. 483/2 2 160909_2.0107.AR_2.483/2 Własność osoba fizyczna 

3. 127 2 160909_2.0107.AR_2.127 Własność osoba fizyczna 

4. 127 7 |160909_2.0107.AR_7.127 ano 
Gmina Popielów 

5 934/129 7 160909_2.0107.AR_7.934/129 Własność osoba fizyczna 

6. 546/129 2 160909_2.0107.AR_2.546/129 Własność osoba fizyczna 

7, 895/23 7 160909_2.0107.AR_7.895/23 Własność osoba fizyczna 

8: 131 7 POS 207224,73 Własność osoba fizyczna 
przy ul. Chopina 

9. 1208/2 7 160909_2.0107.AR_7.1208/2 Własność osoba fizyczna 

10. | 988/122 2 160909_2.0107.AR_2.988/122 Własność osoba fizyczna 

11. | 1232/108 2 160909_2.0107.AR_2.1232/108 Własność osoba fizyczna 

własność 
12. | 386/216 1 160909_2.0107.AR_1.386/216 Sars Pańctwa 

własność 
13. | 807/140 7 160909_2.0107.AR_7.807/140 Sab Pańsiiś 

14. | 1151/43 | 7  |160909_2.0107.AR_7.1151/43 IE 
Gmina Popielów 

15. 128 2 160909_2.0107.AR_2.128 Własność osoba fizyczna 

16. | 933/129 | 7  |160909_2.0107.AR_7.933/129 RE 
Gmina Popielów 

47. 130 * 160909_2.0107.AR_7.130 Własność osoba fizyczna 

18. | 158 2 |160909_2.0107.AR_2.158 WA 
Gmina Popielów 

własność 
19. 493/1 7 160909_2.0107.AR_7.493/1 kark Pństa 

20. 135 7 160909_2.0107.AR_7.135 Własność osoba fizyczna 

21. | 894/23 7 160909_2.0107.AR_7894/23. Własność osoba fizyczna 

własność 
22. | 784/97 2 160909_2.0107.AR_2.784/97 Garh Państia   
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23. |1233/108 2 160909_2.0107.AR_2.1233/108 Własność osoba fizyczna 

24, |1235/108 2 160909_2.0107.AR_2.1235/108 Własność osoba fizyczna 

25. | 491/2 7  |160909_2.0107.AR_7.491/2 Własność osoba fizyczna 

26. 1133 7 160909_2.0107.AR_7.1133 Własność osoba fizyczna 

27. 126 2 160909_2.0107.AR_2.126 Własność osoba fizyczna 

28. | 600/117 2 160909_2.0107.AR_2.600/117 Własność osoba fizyczna             
  

Pouczenie: 

1. Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski dowodowe 

w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

2. Akta sprawy są do wglądu Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, po wcześniejszym uzgodnieniu: telefonicznie: 

tel. 77 407-47-16 lub e- mail: robert.grzesniakQ©wody.gov.pl. 

3. Zgodnie z art. 400 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron o decyzjach oraz 

innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej 

formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjęto 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 stronach internetowych (w Biuletynie Informacji 

Publicznej): 

https://bip.popielow.pl 

https://bip.powiatopolski.pl 

https://wodypolskie.bip.gov.pl. 
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