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Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 624 z późn. zm.}
zawiadamiam, że na wniosek (bez znaku) z dnia 25.01.2021 r., uzupełnionego dnia 04.10.2021 r. Pana
Damiana Sławik z Biura Projektowo - Budowlanego ,,$-Projekt" Damian Sławik, ul. Opolska 38, 47 - 344
Walce, działającego z upoważnienia firmy Ring Klaudia Sowa, ul. Młyńska 14, 46 - 040 Krasiejów,
przekazanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich,
pismem znak GL.3.5.4210.6.2021.HP z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu 02.02.2021 r.}, zostało wszczęte
postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

• Usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pokrycia dachowego
przebudowywanego budynku wylotem Wł do kanału młyńskiego bez nazwy (wg ewidencji gruntów
to grunt pod rowami};

• Wykonanie wylotu Wł z kanalizacji deszczowej;
w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy z nadbudową budynku po starym młynie na budynek
produkcyjno - magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym w miejscowości Krasiejów.

Zasięg oddziaływania wynikający z zamierzonego korzystania z wód dotyczy:

- działka ewidencyjna nr 673/62 a.m. 2 obręb Krasiejów, gm. Ozimek.
- działka ewidencyjna nr 595/62 a.m. 2 obręb Krasiejów, gm. Ozimek.

Zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że
postępowanie administracyjne w części wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią budynku, który istnieje (istniejące fundamenty, ściany}, który ma zostać
odbudowany/przebudowany/nadbudowany w ramach zadania: ,,Przebudowa z nadbudową budynku po
starym młynie na budynek produkcyjno - magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym na terenie działki
nr 538/9 w m. Krasiejów" zostanie umorzone, z uwagi na to iż pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
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