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Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 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 wszczęciu postępowanie administracyjne, na wniosek znak 
WI.603.98.2022.l\/IK.52 z dnia 4.05.2022 r. Zarządu Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 - 082 
Opole, reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127,45 - 231 Opole, w sprawie 
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na 
odcinku Krogulna - Świerczów", realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), 
w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację, budowę oraz przebu
dowę rowów wraz z przepustami,

2. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację oraz wykonanie wylo
tów z kanalizacji deszczowej,

3. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację istniejących obiektów 
mostowych,

4. pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące:
3.1 nowych obiektów mostowych MD-l oraz MD-2,
3.2 sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej,

5. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - 
wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 
służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach 
administracyjnych miast dziewiętnastoma projektowanymi wylotami do rowów drogowych i meliora
cyjnych oraz rzeki,

6. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
nowych obiektów budowlanych.

Zasięg oddziaływania obejmuje:

- działki ew. nr 1, 2/2,154/1,154/2,155, 362/2 a.m. 2, obręb Krogulna, gm. Pokój,

- działki ew. nr 74/2,110/2,166,169,170,172/2,173,174/1,175/1,175/2,175/3,180/2,184,185/2, 
191/2, 238, 239, 265, 240, 273, 274, 290, 333/6, 340/1, 341, 344/2, 397, 402, 405/1, 405/5, 406/3, 
417, 419, 420, 424, 430, 440, 529/2, 535/2, 535/3, 536/1, 536/2, 537/1, 538/1, 539/1, 540, 541/6, 
541/7 a.m. 2, obręb Miejsce, gm. Świerczów,

- działki ew. nr 36/1, 36/2, 36/3, 213/1, 213/3, 216/1, 216/3, 216/4, 636/3, 636/4, 637, 638, 639/2, 
722/5, 773 a.m. 2, obręb Świerczów.

Zgodnie z art. 79a k.p.a., informuję, że w pozwoleniu wodnoprawnym zostanie ustalony obowiązek:

- na podstawie art. 406 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo wodne organ nałoży na wnioskodawcę dodatkowy warunek 
wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód stosownie do wzrostu tych kosztów
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w związku z wykonywaniem tego pozwolenia tj. utrzymać koryta rzek pod mostami MD-1 i MD-2 oraz na 
długości umocnień poprzez usuwanie zatorów, każdorazowo, gdy wystąpi taka sytuacja,

- wykaszać skarpy rzeki Kluczborskiej Strugi w obrębie wylotu WPl2 oraz na długości 20 m w dół rzeki co 
najmniej raz do roku,

- wykaszać skarpy rzeki Stobrawy w obrębie wylotów SKlI i SKl2 oraz na długości 20 m w dół rzeki, co najmniej 
raz do roku.

Obowiązki zostaną nałożone ze względu na wzrost kosztów dotyczących utrzymania rzek po wykonaniu 
przedmiotowej inwestycji tj. prace ręczne, które zastąpią roboty wykonywane sprzętem mechanicznym, 
w celu utrzymania drożności koryt rzek wymagają większych nakładów pieniężnych. Dodatkowo 
wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do koryt rzek powoduje erozję dna i skarp, zwiększa ruch 
rumowiska, zmętnienie wody oraz wzbogaca rzekę w substancje przyspieszające wzrost roślin, co a tym idzie 
administrator cieku musi częściej prowadzić prace utrzymaniowe.

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, 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.

ZawilWomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od 
pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych:
https://bip.namyslow.pl
https://bip.gminapokoj.pl
http://bip.swierczow.pl
https://wodypolskie.bip.gov.pl f j
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