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DYREKTOR 

ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU 
 

GL.ZUZ.3.4210.78m.2021.AC                                                               Opole, 11 maja 2021 r. 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., 
poz. 256 z późniejszymi zmianami – zwanej dalej ustawą Kpa) oraz art. 401 ust. 1, 3, 4  ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późniejszymi zmianami), 
 

informuję, 
 
o wydaniu decyzji znak decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.78m.2021.AC z dnia 11-05-2021 r., udzielającej  

Burmistrzowi Ozimka, ul. Dzierżonia 4B, 46-040 Ozimek, pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Grodziec” w zakresie: 

I. Pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego nr R-9 
w związku ze zmianą jego trasy, która będzie powodować: 

1. likwidację 2 odcinków rowu o długości 198 m i 194 m (zlokalizowanych z lewej strony  
ul. Ogrodowej),  

2. likwidację 3 szt. istniejących przepustów na likwidowanym odcinku rowu o długości 198 m, 
3. likwidację 7 szt. istniejących przepustów na likwidowanym odcinku rowu o długości 194 m, 
4. wykonanie 1 nowego odcinka rowu o długości 204,5 m (zlokalizowanego z lewej strony  

ul. Ogrodowej), 
5. wykonanie przepust nr PD4 o ∅ 500 mm na rowie melioracyjnym nr R-9 pod proj. drogą  

w km 0+605,80 ul. Ogrodowa, 
6. wykonanie przepust nr PD1 o ∅ 500 mm na rowie melioracyjnym nr R-9 pod proj. drogą w km 0+104,60 

ul. Ogrodowa, 
7. wykonanie 2 szt. przepustu: nr PD2 o ∅ 400 pod drogą w km 0+228,28 oraz nr PD3 o ∅ 400 pod drogą              

w km 0+263,23 ul. Ogrodowej, których celem jest przeprowadzenie wody znajdującej się okresowo             
w rowach melioracyjnych (bez nazwy) do rowu melioracyjnego nr R-9, 

8. wykonanie 24 szt. nowych przepustów o ∅ 400 mm na rowie melioracyjnym nr R-9 pod zjazdami,  
w miejscu likwidowanych 17 szt. przepustów. 

II. Pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu drogowego, zlokalizowanego 
z prawej strony ul. Ogrodowej, w związku ze zmianą jego trasy, która będzie powodować: 

1. likwidację 1 odcinka rowu o długości 109,5 m (zlokalizowanego z prawej strony ul. Ogrodowej),  
2. wykonanie 1 nowego odcinka rowu o długości 100 m (zlokalizowanego z prawej strony  

ul. Ogrodowej), 
3. wykonanie 2 szt. nowych przepustów o ∅ 400 mm na rowie drogowym pod zjazdami, w miejscu 

likwidowanych 2 szt. przepustów, 
4. przebudowę istniejącego rowu drogowego o długości 185 m (zlokalizowanego z prawej strony                        

ul. Ogrodowej), który na tym odcinku stanie się także rowem melioracyjnym nr R-9. 
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Lokalizacja zasięgu przebudowy urządzeń wodnych: 
 

Lp. 
Nr 

działki 
Arkusz 
mapy  

Obręb 
ewidencyjny 

Jednostka 
ewidencyjna 

Identyfikator działki 

1.  197/1 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.197/1 

2.  921 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.921 

3.  929 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.929 

4.  990 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.990 

5.  195 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.195 

6.  194 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.194 

7.  193 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.193 

8.  192 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.192 

9.  191 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.191 

10.  189/1 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.189/1 

11.  183 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.183 

12.  182 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.182 

13.  218 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.218 

14.  219 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.219 

15.  181/1 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.181/1 

16.  180 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.180 

17.  179 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.179 

18.  178/1 1 0051, GRODZIEC 160908_5 160908_5.0051.AR_1.178/1 

 

 

Pouczenie: 

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 w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od 
pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w Zarządzie 
Zlewni w Opolu, przy ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 12, po wcześniejszym uzgodnieniu: telefonicznie: tel. 77 407-47-
16 lub e- mail: agnieszka.cisicka@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://ozimek.pl/4-bip.html 
https://bip.powiatopolski.pl/ 
https://wodypolskie.bip.gov.pl. 
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