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Obwieszczenie o zakończeniu 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 ze zm.), art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego przez Dyrektora
Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wszczętego na wniosek
(bez znaku) z dnia 4.10.2021 r. (data wpływu 6.10.2021 r.) pełnomocnika, działającego w imieniu Zarządu
Powiatu Opolskiego, ul. 1 Maja 29, 45 - 068 Opole, , w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
w ramach inwestycji drogowej pn. .Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od
km 14 + 780 do km 16 + 098" realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.),
w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego:
1.1. likwidację trzech odcinków prawostronnego rowu przydrożnego wraz z przepustami o łącznej

długości 1202 m wzdłuż drogi powiatowej DP 1807 O w m. Krasiejów,
1.2. likwidację rowu lewostronnego przydrożnego wraz z przepustami o łącznej długości 468,0 m wzdłuż

drogi powiatowej DP 1807 O w m. Krasiejów,
1.3. likwidację rowu przydrożnego wraz z przepustem o długości 25,5 m wzdłuż drogi gminnej

nr 103218 O - ul. 1 Maja w m. Krasiejów,
1.4. likwidację rowu melioracyjnego, poprzez budowę przepustu P3,
1.5. likwidację rowu melioracyjnego, poprzez budowę przepustu P4,
1.6. likwidację rowu melioracyjnego, poprzez budowę przepustu P6,
1.7. przebudowę lewostronnego rowu przydrożnego wzdłuż DP 1807 O w m. Krasiejów, polegającą ma

wymianie 23 przepustów oraz wyprofilowaniu koryta rowu,
1.8. przebudowę rowu melioracyjnego R-18, poprzez wymianę przepustu Pl,
1.9. przebudowę rowu melioracyjnego, poprzez wymianę przepustu PS,
1.10. przebudowę rowu melioracyjnego, poprzez wymianę przepustu P7,
2. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzania wodnego tj. obiektu mostowego w postaci

przepustu P2 prowadzącego wody płynące pod korpusem drogi,
3. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotów wył, Wy2, Wy3, Wy4,

Wys, Wzll, Wz12, W34-W46 i W 48,
4. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub

roztopowych ze zlewni obejmującej pas drogowy drogi powiatowej nr 1807 od km 14 + 780 do km
16 + 098 w m. Krasiejów, projektowanymi wylotami wył, Wy2, Wy3, Wy4, WyS, Wzll, Wz12, W34-
W46 i W 48, do urządzeń oraz rzeki Brzezinki.

Zasięg oddziaływania wynikający z projektowanych urządzeń wodnych oraz realizacji usług wodnych:

- działki ew. nr 438/40, 489/96, 488/98, 491/98, 434/40, 1141/140, 598/40, 545/145, 914/208,
466/50, 285/4, 1341/140, 1153/40, 1342/40, 589/40, 463/44, 464/45, 457/206, 1306/137,
1229/199, 467/51, 446/38, 1122/111, 1121/113, 1350/133, 873/133, 845/135, 425/40, 1154/40,
637/190 a.m. 5, obręb Krasiejów, gm. Ozimek,
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- działki ew. nr 5/4, 23/3 i 102/1 a.m. 8, obręb Krasiejów, gm. Ozimek.

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. Akta sprawy są do wglądu
w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 12 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

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 stronach internetowych:
https://ozimek.pl/
https://bip.powiatopolski.p/
https://wodypolskie.bip.gov.pl
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