
Państwowe
GospodarstwoWodne
Wody Polskie DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

Opole, 29 września 2021 r.

GL.ZUZ.3.4210. 8 9. 2021.BS

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art.49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r., poz.735 zez zm.) oraz art. 400 ust. 7, art.401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 624 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Związku Gmin „PROKADO", 46-060
Prószków, ul. Kościuszki 23, złożony w tut. zarządzie zlewni w dniu 30-03-2021 r., w sprawie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb funkcjonowania komunalnego ujęcia wody w Dąbrowie, w zakresie:

1. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych za pomocą studni nr
laz oraz nr 2az, we wnioskowanych ilościach:

Q max s = 0,010278 m3/s
Q śr d = 500,0 m3/d
Q max r = 182 500,0 m3/rok

Lokalizacja studni- działka nr 416 am 2 obręb Dąbrowa - własność wnioskodawcy.
Zasięg oddziaływania w zakresie poboru wód podziemnych dotyczy działek zlokalizowanych w zasięgu leji
depresji obu studni, tj. działek o numerach: 415/1, 415/4, 415/2, 415/3, 417, 415/5, 415/6, 432, 433/1,
430, 410/6, 410/5, 410/4, 410/10, 410/11, 410/9, 409/5, 409/6, 416, 410/2, 409/7 am 2 obręb Dąbrowa -
własność osób fizycznych oraz Gminy Dąbrowa.

2. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzenia wodnego, tj. do rowu melioracyjnego „D-1",
zlokalizowanego w km rowu 0+680, na działkach nr 412, 411/2 am 2 obręb Dąbrowa, we wnioskowanych
ilościach:

maksymalna ilość m3 na sekundę
średnia ilość m3 na dobę
dopuszczalna ilość m3 na rok.

Q max s = 0,001389 m3/s
Q śr d = 10,0 m3/d
Q max r = 3 650,0 m3/rok

oraz wnioskowanym składzie:
Zawiesiny ogólne - 35 mg/I
Żelazo ogólne -10 mg Fe /I.

maksymalna ilość m3 na sekundę
średnia ilość m3 na dobę
dopuszczalna ilość m3 na rok,

Lokalizacja wylotu ścieków oraz zasięg oddziaływania wynikający z odprowadzanie ścieków - popłuczyn do
rowu D-1, dotyczy działek nr 412, 411/2 am 2 obręb Dabrowa -własność- osoby fizyczne.
Rów D-1 jest administrowany przez Gminną Spółkę Wodna w Dąbrowie.
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W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mają możliwość wypowiedzenia się w terminie
7 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.
Wykaz stron dostępny jest w aktach sprawy.

W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony /zgodnie z wykazem stron ujętym w aktach sprawy/ mają
prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać
wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Akta sprawy wraz z wykazem stron są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez: tel.77407-47-20, e-mail: beata.szczesny@wody.gov.pl.

Zgodnie z art. 400 ust. 3, 4 ustawy Prawo wodne, obwieszczenia podano do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej BIP na stronach podmiotowych urzędów:
1/ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Gliwicach.
2/ Urzędu Gminy Dąbrowa
3/ Starostwa Powiatowego w Opolu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
udostępnienie pisma w Biuletnach Informacji Publicznej ww. urzędów.
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