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OBWIESZCZENIE

Gliwice, 28 lipca 2021 r.
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i wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia .....2021-.OB-.S.5..

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 735), art. 397 ust. 3 pkt l lit. a) tiret 8, art. 401 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.póz. 624 z późn. zm.),

zawiadamia

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:
l) wykonanie / przebudowę / likwidację / urządzeń wodnych, w tym:

a) likwidację odcinków istniejących rowów kolejowych wraz z zarurowaniem,
b) wykonanie odcinków rowów kolejowych wraz z zastawkami retencyjnymi i zarurowaniami,
c) wykonanie odcinków drenaży kolejowych,
d) wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej lub drenażu do wód lub urządzeń wodnych (cieku

Stara Stobrawa, rowów, zbiorników chłonnych),
e) wykonanie przebudowy rowów innych niż kolejowe wraz z wykonaniem na nich zarurowań,
f) wykonanie remontu i przebudowy obiektów inżynierskich prowadzonych przez wody

powierzchniowe płynące wraz z umocnieniem koryt cieków w rejonie ich oddziaływania:
- rzeka Stara Stobrawa - remont/przebudowa istniejącego mostu w km 70+353 linii

kolejowej 143 i umocnienie koryta na odcinku rzeki km 1+445,4-1+495,8;
- ciek Baryczka Mała - remont istniejącego przepustu w km 73+190 linii kolejowej 143

i umocnienie koryta na odcinku cieku km 2+149,5-2+344,7;
- rzeka Baryczka - remont/przebudowa istniejącego mostu w km 74+443 linii kolejowej 143

i umocnienie koryta na odcinku cieku w km 1+858,1-1+955,5;
2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieków Stobrawa, Stara Stobrawa, Baryczka

Mała, Baryczka, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci sterowania odłącznikami
sieci trakcyjnej (SLOST), sieci trakcyjnej, sieci sterowania ruchem kolejowym (SRK);

3) usługi wodne polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych, wód opadowych lub
roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej;

4) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią cieków Stara Stobrawa i Baryczka,
nowych obiektów budowlanych;

w ramach realizacji projektu, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław
Mikołajów" w ramach projektu pn.: "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów. Część A. Zadanie
l odcinek Kluczbork - Namysłów - Gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego - odcinek Kluczbork -
Wotczyn (km 69,876-81,100)".

Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 735) przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo
wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie tutejszego organu,
tj. w RZGW w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych. (pokój nr 304,305),
w terminie do 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 32 777 49 93. Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
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Równocześnie na podstawie art. 36 § l Kodeksu postępowania administracyjnego informuję,
że z uwagi na konieczność umożliwienia wszystkim stronom postępowania zapoznania się przed
wydaniem decyzji ze zgromadzonym materiałem dowodowym, sprawa nie zostanie załatwiona
w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2021 r. Na podstawie art. 37 ww. ustawy
strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli nie załatwiono
sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § l (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do
załatwienia sprawy (przewlekłość); ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Prezesa Wód
Polskich, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy czym ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
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Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
(lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczania) oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej BIP:

l) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach,

2) Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
3) Urzędu Miejskiego w Wołczynie,
4) Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Data publicznego obwieszczenia 2021r.
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