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DYREKTOR 

ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU 
 

GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS                Opole, dnia 24 marca 2022 r. 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  
z 2021 r., poz. 735 z póżn. zm.) – zwanej dalej Kpa, w związku z art. 401 ust. 1, 3 i 4  ustawy z dnia 20 lipca  
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z póżn. zm.);  

informuję :  

o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS, z dnia 24.03.2022 r. udzielającej wnioskodawcy - osobie 
fizycznej, pozwoleń wodnoprawnych:  

1. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nasypu – zmianę ukształtowania terenu na gruntach 
przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, na działkach ewidencyjnych nr 15/1, 16, 
20, 21 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze, na terenie miejscowości Głogówek, zlokalizowanego na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią tj. w zasięgu zalewu Q 1% i Q10 % rzeki Osobłogi. 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią tj. 
w zasięgu zalewu Q 1% i Q10 % rzeki Osobłogi, na działkach ewidencyjnych nr 107 a.m. 2 obręb Wielkie 
Oracze, 15/1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 92 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze, nowych obiektów budowlanych: 

a) sieci (kanalizacji deszczowej wraz z wylotem W-1, przyłącza wodociągowego Ø 110 z hydrantem, 
przyłącza kablowego z oświetleniem ulicznym), charakterystycznych punktów o współrzędnych 
geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:  

b) ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, charakterystycznych punktów o współrzędnych 
geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: 

c) dróg wewnętrznych, wraz z dwoma zjazdami z drogi gminnej, charakterystycznych punktów o 
współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: 

3. Pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią tj. w 
zasięgu zalewu Q 1% i Q10 % rzeki Osobłogi, innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz 
prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano 
decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3. ustawy Prawo wodne, (utwardzenie dolnej warstwy nasypu 
ziemnego gruzem ceglanym i gruzem betonowym) na działkach ewidencyjnych nr 15/1, 16, 20, 21 a. m. 1 
obręb Wielkie Oracze. 

4. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji 
deszczowej W-1, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej  nr 93 a.m. 1 obręb Wielkie Oracze. 

5. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie poprzez projektowany 
wylot kanalizacji deszczowej W-1 do rowu o numerze ewidencyjnym R – O – 15  wód opadowych lub 
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roztopowych pochodzących z  projektowanych dróg wewnętrznych zlokalizowanych na istniejących oraz na 
projektowanych nasypach zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 107 a.m. 2 obręb Wielkie Oracze, 
15/1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 92 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze. 

6. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenie wodnego – polegającą na likwidacji 
urządzenia wodnego – rowu bez nazwy, położonego na działkach ewidencyjnych nr 16, 18, 19, 20 a. m. 1 
obręb Wielkie Oracze . 

 

Zasięg oddziaływania wynikający z projektowanego zamierzenia obejmuje działki ewidencyjne: 

− nr 107 a.m. 2 obręb Wielkie Oracze,  

− nr 8, 15/1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 92, 93, 1215 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze, 

− nr 385, 386/2, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/6,  a.m. 2 obręb 
Mochów, 

− nr 379, 380, 383, a. m. 1 obręb Mochów. 

 

Ponadto informuję: 

 
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 ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od 

pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja wraz z wykazem właścicieli działek 
zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania, wynikającego z przewidzianego projektowanego zamierzenia 
inwestycyjnego, znajduje się w aktach sprawy do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, przy ul. Odrowążów 2, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. telefon: 77 407-47-20, w godzinach urzędowania. 

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. 

Obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na stronach 
internetowych: 
https://glogowek.pl/ 
https://bip.powiatprudnicki.pl/ 
https://wodypolskie.bip.gov.pl/ 


