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Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, na wniosek osoby fizycznej, złożony pismem (bez znaku) z dnia 28.01.2022 r. (data wpływu 
03.02.2022r.) ostatecznie uzupełnionego dnia 08.06.2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach: 
na zatrzymanie wody w rowie R -  J, podniesienie wody w stawach, poborze wody z rowu R -  J oraz zrzucie 
wody ze stawów, dla istniejących stawów rybnych w miejscowości Jasiona w gminie Zdzieszowice

Zasięg oddziaływania wynikający z zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki ewidencyjne:

nr 286, 287, 288, 289, 290 300, 301, 302 a.m. 3 obręb Zakrzów, gmina Gogolin,

nr 70/2 a.m. 4 obręb Zakrzów, gmina Gogolin,

nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 33/1, a.m. 1 obręb Jasiona, gmina

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, w pokoju nr 12 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, w którym nastąpiło udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.gogolin.pl/
https://bip.zdzieszowice.pl/
https://bip.powiatkrapkowicki.pl/
https://wodypolskie.bip.gov.pl

Zdzieszowice.
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