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Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 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),

informuję,
o wydaniu decyzji znak decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.128.2022.RG z dnia 13.07.2022 r., udzielającej 

Zarządowi Województwa Opolskiego, reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu, pozwoleń wodnoprawnych dla zadania: pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. 
Lisięcice".

Powyższe zadanie realizowane jest w trybie art, lid 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).

Udzielone pozwolenia wodnoprawne obejmują:
• Usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych pochodzących 

z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 417 wylotem szczelnego systemu odwodnienia drogi 

do istniejącego rowu odwadniającego.

• Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu szczelnego systemu odwodnienia drogi Wyl-1 (km 

13+996,0).

• Przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu odwadniającego RPl (km od 13+892,7 do 13+995,2) 

polegającą na;

- dostosowaniu geometrii rowu do stałego przekroju trapezowego (rów trawiasty, nieszczelny),

- wykonaniu przepust PZl (km 13+974,5).

• Przebudowę rowu odwadniającego RP2 (km od 13+992,7 do 14+924,1) polegającą na:

- likwidacji istniejącego przepustu PLl (km środka 13+994,0),

- wykonaniu rowu szczelnego R1 (km od 13+996,0 do 14+000,0),

- wykonaniu przepustu PZ2 (km od 14+000,0 do 14+013,8),

- wykonaniu rowu szczelnego R2 (km od 14+013,8 do 14+070,4),

- wykonaniu przepustu PZ3 (km od 14+070,4 do 14+078,1),

- wykonaniu rowu szczelnego R3 (km od 14+078,1 do 14+265,9),

- wykonaniu rowu szczelnego R4 (km od 14+116,6 do 14+134,3),

- wykonaniu przepustu PZ4 (km od 14+134,3 do 14+150,9),

- wykonaniu rowu szczelnego R5 (km od 14+150,9 do 14+237,8),

- wykonaniu przepustu PDl (km środka 14+165,0),

~ wykonaniu przepustu PZ5 (km od 14+265,9 do 14+274,6),
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- wykonaniu rowu szczelnego R6 (km od 14+274,6 do 14+305,4),

- wykonaniu kanału deszczowego KDl (km od 14+305,4 do 14+674,0),

- wykonaniu rowu szczelnego R7 (km od 14+674,0 do 14+704,3),

- wykonaniu kanału deszczowego KD2 (km od 14+704,3 do 14+757,8),

- wykonaniu rowu szczelnego R8 (km od 14+757,8 do 14+795,7),

- wykonaniu kanału deszczowego KD3 (km od 14+795,7 do 14+905,0),

- wykonaniu rowu szczelnego R9 (km od 14+906,0 do 14+924,1).

Zasięg oddziaływania wynikający z projektowanych urządzeń wodnych oraz realizacji usług wodnych 
obejmuje działki ewid. nr: 1807, 1792, 1791, 1648, 1645, 1647/2, 1647/1, 851, 850/8, 850/7, 850/4, 850/2, 
577/2, 847, 846, 845/3, 845/2, 845/1, 844, 843, 840, 839, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 821, 
820, 602, 600/2, 600/1, 599, 527, 526/4, 526/3, 526/1 a.m. 2 obręb Lisięcice.

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. 77 407-47-20 lub e- mail: robert,grzesniak@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):
http://bip.glubczvce.pl/
http://bip.powiatglubczvcki.pl/
https://wodvpolskie.bip.gov.pl.

iXBhKIOR
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