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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, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, wszczął postępowanie administracyjne, na wniosek (bez znaku) z dnia 7 września
2021 r. (data wpływu 13 września 2021 r.). Gminy Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47 - 120 Zawadzkie, w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
ze zlewni obejmujących pasy dróg gminnych oraz terenów przyległych (zabudowa oraz tereny rolnicze)
w miejscowościach Zawadzkie, Żędowice i Kielcza, jedenastoma istniejącymi wylotami do rowów melioracyj
nych, oraz cieków. Postępowanie administracyjne, w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawego na
usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmującej jezdnie bitumiczne
dróg publicznych, powierzchnie brukowe chodników oraz miejsca postojowe, istniejącym wlotem W3-Ż do
gruntu w miejscowości Żędowice zostanie umorzone.

Zasięg oddziaływania wynikający z realizacji usług wodnych:

-

działki ew. nr 382/2 i 536 a.m. 2, obręb Zawadzkie, gm. Zawadzkie,
działka ew. nr 3079 a.m. 10, obręb Zawadzkie, gm. Zawadzkie,
działka ew. nr 2231 a.m. 6, obręb Zawadzkie, gm. Zawadzkie,
działki ew. nr 500/2 i 635 a.m. 2, obręb Żędowice, gm. Zawadzkie
działka ew. nr 1728 a.m. 7, obręb Żędowice, gm. Zawadzkie,

-
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nr 167 a.m. 2, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie,
nr 870 i 2101 a.m. 3, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie,
nr 883 a.m. 1, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie,
nr 1447/2 a.m. 7, obręb Kielcza, gm. Zawadzkie.

Zgodnie z art. 79a Kpa, informuję:

1. W decyzji zostanie ustalony czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - 2 lata, ze względu na brak
wstępnego podczyszczania z substancji ropopochodnych odprowadzanych wód opadowych lub roztopo
wych do odbiorników. Zgodnie z § 6 pkt 1 lit. b miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Zawadzkie należy ze względu na lokalizację obszaru objętego miejscowym planem na obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 „Krapkowice - Strzelce Opolskie" (...), ustala się nakaz
wstępnego podczyszczania z substancji ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z terenów
utwardzonych, przed ich wprowadzeniem do gruntu lub do wód. W miejscowym planie zagospodarowa
nia przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem w § 8
ust. 1 pkt 1 i 3 zawarto zapis w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszcze
niem, w tym w szczególności wód udokumentowanych głównych zbiorników wód podziemnych (...) na
całym obszarze objętym planem ustala się: nakaz zabezpieczenia wszelkich powierzchni zagrożonych
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, w sposób uniemo
żliwiający ich przenikanie do gruntu I wód oraz nakaz wstępnego podczyszczania wód opadowych lub
roztopowych z terenów dróg, przed Ich wprowadzeniem do gruntu lub do wód na zasadach określonych
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w przepisach odrębnych. Zgodnie § 6 pkt 5 litera b miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Żędowice należy ze względu na lokalizację części obszaru objętego planem na obszarze Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 328 „Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew (...), ustala się nakaz wstępnego
podczyszczania z substancji ropopochodnych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych,
przed ich wprowadzeniem do gruntu lub do wód. Natomiast w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Kielcza w § 12 pkt 8 ujęto zapis odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
dla dróg dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych, za
pomocą rowów usytuowanych wzdłuż pasa drogowego, po ich uprzednim podczyszczeniu. Ponadto
Gmina Zawadzkie nie wywiązywała ze wszystkich obowiązków pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego
decyzją Starosty Strzeleckiego z dnia 28 marca 2011 r. znak ROŚ.6223-25/09 zmienionego decyzją Starosty
Strzeleckiego z dnia 22 marca 2012 r. znak ROŚ.6341.4.2021.GK tj. nie wykonywała badań jakości
odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych oraz nie konserwowała corocznie Potoku Koronczak.
W uzupełnieniu przedłożonym przy piśmie znak DIF.7021.3.2021.AS z dnia 28.03.2022 r. podano, że takie
przeglądy są realizowane w ramach prac interwencyjnych.
2. Zostanie ustalony obowiązek montażu separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem przed
każdym z wylotów-w terminie do 31.12.2023 r., w celu dostosowania warunków realizacji usług wodnych
do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie
przedmiotowego korzystania z wód. Wnioskodawca zadeklarował montaż separatorów oraz osadników
przed każdym z wylotów w terminie do końca 2023 r.
3. Zostanie umorzone postępowanie, w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawego na usługę wodną tj.
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmującej jezdnie bitumiczne dróg
publicznych, powierzchnie brukowe chodników oraz miejsca postojowe, istniejącym wlotem W3-Ż do
gruntu w miejscowości Żędowice. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne usługa wodna,
obejmuje odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych
w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycz
nych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. W związku z powyższym
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do gleby nie mieści się w ww. definicji usługi wodnej.
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.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od
pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych:
http://bip.zawadzkie.pl/
https://bip.powiatstrzelecki.pl/
https://wodypolskie.bip.gov.pl
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