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Dotyczy: prośba o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 735 z późn. zm.), oraz art. 401 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 2233 z późn. zm.),
w załączeniu przesyłam obwieszczenie GL.RUZ.4210.248.2021.AK z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie
przedłużenia terminu rozstrzygnięcia sprawy o wydanie pozwoleń wodnoprawnych realizowanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej NR 301 i 293 Opole - Kluczbork"
Linia kolejowa nr 293 Jełowa - Kluczbork w km 0,128-25,333 w ramach RPO Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020" LOT C",

z prośbg o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy^głoszeń i zamieszczenie
w BIP Urzędu na okres 14 dni, a następnie zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia (lub poprzez
inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczania).

W obwieszczeniu (przed podaniem do publicznej wiadomości) proszę uzupełnić pozycje
.Data publicznego obwieszczenia".//

Załącznik:
l. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu

6 kwietnia 2022 r. znak GL.RUZ.4210.248.2021.AK.
Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia

p.o. Z-CA D'^-.yGRA
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Otrzymują:

l. Urząd Gminy Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

2. Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

3. Urząd Gminy Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie

4. Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. Starostwo Powiatowe w Opolu
l Maja 29, 45-068 Opole

6. Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka l, 46-203 Kluczbork

7. RUZ a/a

Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
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OBWIESZCZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 735 z późn. zm.), art. 397 ust. 3 pkt l lit. a) tiret 8, art. 401 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2233 z późn. zm.),

zawiadamia

że wszczęte pismem z dnia 17 lutego 2022r. znak GL.RUZ.4210.248.2021.AK, na wniosek PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:
l) Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:

Wykonania urządzeń wodnych - wylotów służących do wprowadzania wód opadowych lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;
wykonania rowów kolejowych;
przebudowy urządzeń wodnych tj. rowów;
likwidacji urządzeń wodnych -fragmentów rowów;
robót w wodach, poprzez wykonanie umocnień koryta cieku w sąsiedztwie obiektu mostowego;
likwidacji i wykonanie obiektów inżynieryjnych prowadzonych przez wody powierzchniowe;

2) Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte
lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania wód opadowych lub
roztopowych do urządzeń wodnych;

realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej NR 301 i 293 Opole -
Kluczbork" Linia kolejowa nr 293 Jełowa - Kluczbork w km 0,128-25,333 w ramach RPO Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020" LOT C",

zostanie załatwione w terminie do dnia 12 maja 2022 r., ze względu na skomplikowany charakter sprawy
oraz konieczność złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień do zgromadzonego
w sprawie materiału dowodowego określonych pismem z dnia 6 kwietnia 2022r. znak
GLRUZ.4210.248.2021.AK.

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. Żelazna59A, za pośrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, przy czym ponaglenie
powinno zawierać uzasadnienie.
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