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OBWIESZCZENIE 
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
{Dz.U.2021, poz.735 z późn.zm.) oraz art. 401 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. {Dz.U. 2021, poz. 2233 
z późn.zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek 
osoby fizycznej, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji zadania „Rozbudowa 
Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie", w zakresie:
1. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą piętrzenie wód rzeki Stobrawy, istniejącą 

zastawką zlokalizowaną w km rzeki 75+004 oraz korzystanie z tych wód, tj. na zrzut wód do rzeki 
Stobrawy.

2. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód powierzchniowych z rzeki 
Stobrawy za pomocą doprowadzalnika RA-3 oraz na korzystanie z wód rzeki Stobrawy, w zakresie zrzutu 
wód do Stobrawy w km 73+205, za pomocą odprowadzalnika -rowu Nr 1.

3. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie użytkowania wody znajdującej 
się w stawach i rowach, obejmujące podniesienie rzędnej zwierciadła wody na stawach, pobory i zrzuty 
wody ze stawów.

4. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
- stawu karpiowego „Dzikowy 2" wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. mnich piętrząco-ujęciowy Nr 13, 
mnich piętrząco-zrzutowy Nr 15,
- odbudowy rowu zrzutowego Nr 1 z ujściem do rz. Stobrawy w km 73+502;

Ponadto wnioskodawca wniósł o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 
(piętrzenie, pobór wód z rzeki Stobrawy, zrzuty wód ze stawów do Stobrawy) dla potrzeb stawów Nr I, la, 
udzielonego decyzją Starosty Oleskiego nr OŚR.6341.2.22.2015 r. z dnia 03-12-2015 r., obowiązującego do 
dnia 03-12-2035 r.

Lokalizacja urządzeń wodnych istniejących i planowanych do wykonania oraz zasięg oddziaływania 
wynikający z planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz z zamierzonego korzystania w ramach 
usługi wodnej oraz szczególnego korzystania dotyczy działek o numerach:

obręb Stare Olesno, gm. Olesno
ark, mapy 1
- 117,118,119,120,121,174/1,179;
ark, mapy 2
- 21/2, 27/2, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/19, 76/21, 76/23, 76/25, 76/27, 76/29, 76/31, 76/33, 
76/35, 76/37, 76/39, 77/3, 77/5, 79/1, 79/2, 80, 81/2, 81/3, 82, 83, 84, 85,86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 116, 117,119/1,119/2,122,123/2, 124/3,124/4,124/5;
ark, mapy 3
- 13/2,15, 16/2,17, 18,19, 21/1, 28, 29, 33/3, 34, 36, 42, 52, 
ark mapy 41
- 20/3, 20/4, 20/5, 20/7, 21/1, 21/3, 24, 31,
obręb Wojciechów, gm. Olesno
- 212/71 ark. mapy 10
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- 212/71 ark. mapy 10
obręb Gronowice, gm. Lasowice Wielkie
-1/8, 36 ark. mapy 3.

Zgodnie z art. 401 ust.3,4, ustawy Prawo wodne, z uwagi na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, 
strony postępowania zostaną powiadomione w trybie art. 49 Kpa, w drodze obwieszczenia.

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 podania zawiadomienia do publicznej wiadomości, przeglądać akta sprawy, 
sporządzać notatki i odpisy, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy wraz z wykazem stron są do wglądu w Dziale Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, 
przy ul. Odrowążów 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
- tel.: 77 407-47-20, 77 407-47-16
- e-mail: .beata.szczesny@wody.gov.pl

Zgodnie z art. 401 ust.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: https://wodvpolskie.bip.gov.pl
2/ Gminy Olesno: https://bip.olesno.p}
3/ Starostwo Powiatowe w Oleśnie; https://bip.powiatoleski.pi
4/ Gminy Lasowice Wielkie: https://bip.lasowicewieikie.pl
5/ Starostwa Powiatowego w Kluczborku: https://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl

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