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Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.J. Dz.U. 
z 2021, poz. 324 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego 
reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, złożony pismem znak: W1.2221.83.2021.RT.58 
w dniu 09.07.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na 
wykonanie urządzeń wodnych, w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 
w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany, realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2021, poz. 
784 z późn zm.), na:

- wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów z kanalizacji deszczowej:
a) Wyl.KOl do rowu melioracyjnego R-D
b) Wyl.KO2 do rowu melioracyjnego R-D
c) Wyl.KO3 do rzeki Brynicy
d) Wyl.KO4 do rzeki Brynicy
e) Wyli do rowu melioracyjnego
f) Wyll.l do rowu przydrożnego
g) Wyl2 do rowu melioracyjnego
h) Wyl3 do rzeki Brynicy
i) Wyl4 do rowu melioracyjnego

- usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub 
roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 
odprowadzania opadów atmosferycznych

a) odprowadzanie wód poprzez Wyl.KOl do rowu melioracyjnego R-D
b) odprowadzanie wód poprzez Wyl.KO2 do rowu melioracyjnego R-D
c) odprowadzanie wód poprzez Wyl.KOS do rzeki Brynicy
d) odprowadzanie wód poprzez Wyl.KO4 do rzeki Brynicy
e) odprowadzanie wód poprzez Wyli do rowu melioracyjnego
f) odprowadzanie wód poprzez Wyll.l do rowu przydrożnego
g) odprowadzanie wód poprzez Wyl2 do rowu melioracyjnego
h) odprowadzanie wód poprzez Wyl3 do rzeki Brynicy
i) odprowadzanie wód poprzez Wyl4 do rowu melioracyjnego

- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, tj. rozbudowa obiektu mostowego na rzece Brynicy w km 27+300, na drodze 
wojewódzkiej 461 w km 10+890 (km wg ewidencji 10+920)

- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy istniejących rowów wraz z przepustami:
a) melioracyjny R-D
b) przydrożny IR.l- 1R.38 od km ok. 9+910 do km ok. 10+400 DW464
c) przydrożny 2R.1- 2R.12 od km ok. 10+410 do km ok. 10+740 DW464
d) przydrożny 2R.13- 2R.14 w km ok. 10+430 DW464
e) przydrożny 2R.15-2R.16 w km ok. 10+540 DW464
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f) przydrożny 2R.17- 2R.18 w km 10+574 DW464
g) przydrożny 3R.1- 3R.6 od km ok. 9+910 do km ok. 10+400 DW464

- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy istniejących wylotów z odwodnienia terenów 
przyległych do drogi: Wylrl.3- Wylrl.l4, Wylrl.14.1, Wylrl.15- Wylrl.20, Wylr2.3, Wylr2.5, Dwyl.l,

- wykonanie urządzeń wodnych w postaci układów drenażu
a) na odcinku DRl.28.3 - Dl.26.2 od km 9+820 do km 9+875
b) na odcinku Wp41- D5.12.3 od km 10+950 do km 11+320
c) na odcinku \Wp74 - DR4.7.1 od km 11+660 do 11+715
d) na odcinku DR4.17.3-DR4.17.6 od km 11+820 do 11+865
e) na odcinku DRl.29.3 - Dl.26.1 od ok km 9+820 do km 9+885
f) na odcinku DRl.21.1 - D1.6 od ok km 9+940 do km 10+235
g) na odcinku D2.4.1- DR2.18.4 od km 10+450 do km 10+820
h) na odcinku DR3.10.1 - DR3.10.2 od km 11+011 do km 11+066
i) na odcinku D3.15 - D5.8 od km 11+165 do km 11+395
j) na odcinku D4.6-DR4.16.2 od km 11+660 do km 11+865
k) na odcinku WYLDRl - 1DR1.2
l) na odcinku WYLDR2 -2DR2.2
m) na odcinku WYLDR3 -3DR3.2
n) na odcinku WYLDR4-4DR4.2

- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie likwidacji istniejących wylotów z odwodnienia terenów 
przyległych do drogi: Wylrl.l, Wylrl.2, Wylrl.21, Wylrl.21.1, Wylrl.22- Wylrl.44, Wylrl.l, Wylrl.Z, 
Wylr2.4, Wylr2.6, Wylr2.7, Wylr3.1- Wylr3.3, Wylr4.1, Wylr4.2, Wylr4b.l- Wylr4b.9.

- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie likwidacji rowów przydrożnych wraz z przepustami
a) 1.1-1.42 od km ok. 9+770 do km ok. 10+400 DW464
b) 1.43-1.R1 od km ok. 9+785 do km ok. 9+910 DW464
c) 2.3- 2.24 od km ok. 10+430 do km ok. 10+885 DW464
d) 2R.12-2.34 od km ok. 10+740 do km ok. 10+885 DW464
e) 31.0- 4.4 od km ok. 10+980 do km ok.11+170 DW464
f) 3.5-3.6 od km ok. 10+890 do km ok. 10+930 DW464
g) 4b.3 - 4b.8 od km ok. 12+130 do km ok. 12+265 DW464

- wykonanie urządzeń wodnych w zakresie likwidacji istniejących przepustów: PR4.2-PR4.10z PR4.12, 
PR4.14, PR4b.2-PR4b.4, PR4b.7.

Zasięg oddziaływania wynikający z wykonania urządzeń wodnych oraz realizacji usług wodnych obejmuje 
działki ewidencyjne:

- 185/8,185/9 ark. 1 obr. Łubniany
- 185/9, 332/4, 399,417/2,418,437,440/1,440/4, 446 ark. 2 obr. Łubniany
- 64 ark. 1 obr. Dąbrówka Łubniańska
- 119, 122, 124/2, 125/3, 126, 127, 128/1, 129/2, 130, 138/2, 138/3, 139 ark. 2 obr. Dąbrówka 

Łubniańska
- 282, 283/1,289, 291, 292/1, 292/2,293, 295, 331/2, 332, 344 ark. 4 obr. Dąbrówka Łubniańska
- 223/8, 345, 346, 355, 357, 371, 372, 373, 376/6, 404, 406, 410, 429, 430 ark. 5 obr. Dąbrówka 

Łubniańska

Pouczenie:

1. Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski dowodowe 
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

2. Akta sprawy są do wglądu Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, po wcześniejszym uzgodnieniu: telefonicznie: 
tel. 77 407-47-16 lub e- mail: .roman.lipka@wody.gov.pl

3. Zgodnie z art. 400 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron o decyzjach oraz 
innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej 
formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjęto w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu.
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Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pubiicznego ogłoszenia, licząc od 
pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych {w Biuletynie Informacji 
Publicznej):
http://bip.lubnianv.Dl
http://bip.powiatopolski.pl
https://wodvpolskie.bip.gov.pl.
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