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Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)
informuję, że na wniosek znak W/918/2020 z dnia 28.04.2020 r. (data wpływu 5.05.2020 r.) Zakładu
Komunalnego Głogówek Sp. z o. o., ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb komunalnych ujęć wody
"Olszynka oraz "Nowe", zaopatrujących w wodę wodociąg grupowy w Głogówku,
w szczególności:

1. Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych
za pomocą studni wierconych nr 8a - ujęcie "Olszynka" oraz Ib, 2b i 3b - ujęcie "Nowe"
zlokalizowanych w Głogówku dla potrzeb wodociągu komunalnego Głogówek, udzielonego decyzją
Starosty Prudnickiego znak Ro.1I1.6223-14/10 z dnia 27.08.2010 r.

2. Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych
z utworów trzeciorzędowych, dla potrzeb komunalnego ujęcia wody "Nowe" w m. Rzepcze,
zaopatrującego w wodę wodociąg grupowy w Głogówku, gm. Głogówek, za pomocą studni
zastępczej 2bz, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak
GL.ZUZ.3.421.109.2018.BS z dnia 10.10.2018 r.

3. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie likwidacji
studni wierconej nr 2b na ujęciu wody podziemnej w Głogówku.

4. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych
z utworów trzeciorzędowych, za pomocą studni wierconych nr 8a - ujęcie "Olszynka" oraz Ibz, 2bz
i 3b - ujęcie "Nowe", zaopatrujących w wodę wodociąg grupowy w Głogówku, w łącznej ilości:

Q maxs = 0,0015625 m3/s
Q śr d = 2600,0 m3/d
Qdop r = 949000 m3/rok.

Lokalizacja i zasięgoddziaływania usługi wodnej oraz likwidowanego urządzenia wodnego:

- działka ew. nr 85/2 a.m. l, obręb Winiary, gm. Głogówek,
- działka ew. nr 89/2 a.m. l, obręb Winiary, gm. Głogówek,
- działka ew. nr 317 a.m. 4, obręb Głogówek, gm. Głogówek,
- działka ew. nr 417/2 a.m. 4, obręb Rzepcze,gm. Głogówek.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
T. +48 (77) 407 47 05 ·F +48 (77) 453 74 24· E. zz-opole@wody.gov.pl

---_ ..._---------------

www.wody.gov.pl


