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Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. l pkt l, art. 389 pkt l, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396
ust. l, art. 397 ust. l, 3 pkt 2, art. 398 ust. l, 3,10, art. 400 ust. l, 7, 8, art. 401 ust. l, art. 403 ust. l, 2
pkt. 2, art. 407 ust. l, 2 pkt l, 3 i 5, art. 414 pkt 1 i 2, art. 418 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 624 ze zm.) - dalej Prawo wodne; art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735) - dalej Kpa; § 17 ust. l pkt l,

ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., póz. 1311), po
rozpatrzeniu wniosku znak EV-111/07/2020 z dnia 2.07.2020 r. (data wpływu 30.07.2020 r.) Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45 - 085 Opole,

działającej poprzez pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego;
orzekam:

l. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego
6, 45-085 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie odprowadzania wód
odpadowych lub roztopowych z obszaru zlewni obejmującej odcinek drogi krajowej nr 11 w km
484 + 230 - 484 + 805 w miejscowości Krzywizna, istniejącym wylotem Wl DN 800 do rowu nr R-B
w km 484 + 497, na niżej wymienionych warunkach:
Ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:
Powierzchnia rzeczywista
zlewni F [ha]

Powierzchnia
zredukowana zlewni

0,6605

F zred [ha]

Maksymalny zrzut
Q max [m3/s]

Średnioroczny zrzut

0,077

3527,03

0,5735

Qirr[m3/rok]

Charakterystyka wylotu Wl:
t.otcałizacja
Odwadniana zlewnia

Rzędna
dna wylotu

[iTfn.p.m.]

Działki
ewidencyjna

obręb Krzywizna
DK 11 w km 484 + 230 - 484 + 805

181,8

799

Współrzędne geodezyjne w układzie
odniesienia PL-ETRF2000
x

Y

5654772.20

6513450.60

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:
stężenie zawiesin ogólnych - 100 mg/t,

stężenie węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/1.
Urządzenia oczyszczające:

część osadnikowa wpustów ulicznych,
część osadnikowa studzienek kanalizacyjnych.
Lokalizacja wylotu oraz zasięgu oddziaływania wynika jgcego z usługi wodnej:

działka ew. nr 799 a.m. 8, obręb Krzywizna - własność: Gmina Kluczbork.

II. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki, w zakresie udzielonego pozwolenia na
usługę wodną:

l. Spełnić warunki określone w punkcie l. niniejszej decyzji.
2. Utrzymywać odwadniane powierzchnie w należytej czystości.

3. Utrzymywać w należytym stanie technicznym wylot poprzez jego regularne czyszczenie
i konserwację.

4. Utrzymywać odbiornik na odcinku 15 m od wylotu. Konserwację wykonywać dwa razy do roku
w zakresie wykaszania roślinności w celu zachowania swobodnego przepływu wód.

5. Dokonywać, co najmniej 2 razy w roku, systematycznych przeglądów eksploatacyjnych
urządzeń oczyszczających, celem kontroli spełnienia warunków, na jakich wody opadowe lub
roztopowe mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych. Eksploatacja powinna być
zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji utrzymania i eksploatacji urządzeń, a czynności
z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji, który należy przechowywać
i przedkładać podczas kontroli realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego.
6. Ponosić pełną odpowiedzialność wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom
w przypadku wystąpienia szkód związanych z realizacją usługi wodnej.
7. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia, a także
rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach:

- niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Opolu,

- podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające odbiornik przed przedostaniem się
zanieczyszczeń (substancji chemicznych, węglowodorów ropopochodnych i in.),
- przystąpić niezwłocznie do usuwania awarii.

III. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydaje się na czas określony, tj. do dnia
30 czerwca 2051 r.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich

przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych
w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowią:

l. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym
wylotem z drogi krajowej nr 11 w km 484 + 230 - 484 + 805" opracowany przez inż. Bartosza
Chaleckiego, inż. Bartłomieja Fliegnera, inż. Sylwię Gągałę, mgr inż. Katarzynę Gruszecką, mgr
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inż. Daniela Jarosza, inż. Izabelę Seweryn, mgr inż. Artura Szymańczyka, dr inż. Sebastiana

Węclewskiego, Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j.,

w czerwcu 2020 r.

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla dziatki ew. nr 799 a.m. 8, obręb Krzywizna,
grn. Kluczbork

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowanych wsi Krzywizna, uchwalonego przez Radę Miejska w Kluczborku, uchwałą Nr
XLVIII/514/06 z dnia 8 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 pozycja 116 z dnia 31
stycznia 2007 r. dla działki ew. nr 799 a. m. 8, obręb Krzywizna) - pismo znak
GNP.6727.224.2020.KK z dnia 7.07.2020 r. Burmistrza Miasta Kluczborka

4. Pismo z prośba o wydłużenie terminu na uzupełnienie znak EV-73/12/2020 z dnia
22.12.2020 r. (data wpływu 28.12.2020 r.)

5. Uzupełnienie do ww. wniosku, przesłane przy piśmie znak EV-07/01/2021 z dnia 4.01.2020 r.
(data wpływu 11.01.2021 r.)

6. Uzupełnienie do ww. wniosku, przesłane przy piśmie znak 0/OP.I-2.536.3.11.2021.ET.6-9
z dnia 21.06.2021 r. (data wpływu 23.06.2021 r.)

7. Potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości
224,88 zł, dokonanej przelewem w dniu 24.07.2020 r. na rachunek bankowy nr 88 1130 1017
0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
UZASADNIENIE

Pan Sebastian Węclewski, pełnomocnik działający w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Opolu w dniu 30.07.2020 r. wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Zlewni

w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie w zakresie
odprowadzania wód odpadowych lub roztopowych z obszaru zlewni obejmującej odcinek drogi
krajowej nr 11 w km 484 + 230 - 484 + 805 w miejscowości Krzywizna, istniejącym wylotem Wl
DN 800 do rowu nr R-B w km 484 + 497. Zgodnie z wymogami do wniosku załączono operat
wodnoprawny, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym, operat
w wersji elektronicznej, uproszczonych wypis z rejestru gruntów dla działki ew. nr 799, a.m. 4, obręb
Krzywizna, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi
Krzywizna, uchwalonego przez Radę Miejska w Kluczborku, uchwałą Nr XLVIII/514/06 z dnia 8 lutego
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 pozycja 116 z dnia 31 stycznia 2007 r.). W toku postępowania
wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia operatu w zakresie wskazanym w piśmie znak

GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 17.12.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. wpłynęło do Zarządu Zlewni
w Opolu pismo znak EV-73/12/2020 o przedłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień do dnia
11.01.2020 r. Uzupełnienia przedłożono przy piśmie znak EV-07/01/2021 z dnia 4.01.2020 r. (data
wpływu 11.01.2021 r.).

Zgodnie z operatem wodnoprawnym ustalono, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu posiadała pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, polegające na
odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych w km drogi od 484+230 do km 484+750, poprzez wylot

Wl w km 484+500, 0 800 mm do gruntu - rowu R-B wydane decyzją Starosty Kluczborskiego znak

ROŚ.TB.6223-36/10 z dnia 13.01.2011 r., z terminem obowiązywania do 11.01.2021 r. Zgodnie z art.

418 ust. 2 ustawy Prawo wodne, nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia
wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady
Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, póz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., póz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w Regionie Wodnym

Środkowej Odry (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie
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zlewni Dz. U. z 2017 r.,póz. 2509):

- na obszarze zlewni bilansowej Widawa, o kodzie SCWP S00301, jednolitej części wód
powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001713231 i nazwie „Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia",

- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 i nazwie 97.

Realizacja usługi wodnej, w zakresie odprowadzania wód odpadowych lub roztopowych z obszaru
zlewni obejmującej odcinek drogi krajowej nr 11 w km 484 + 230 - 484 + 805 w miejscowości Krzywizna,
istniejącym wylotem Wl DN 800 do rowu nr R-B w km 484 + 497, nie narusza ustaleń wynikających
z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, znajduje się poza obszarami form ochrony
przyrody oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Usługa wodna nie stoi
w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowanych wsi Krzywizna, uchwalonego przez Radę Miejska w Kluczborku, uchwałą

Nr XLVIII/514/06 z dnia 8 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 pozycja 116 z dnia 31 stycznia

2007 r.).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
powiadomił strony o wszczęciu postępowania zawiadomieniem GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia
12.01.2021 r. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy
Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
przekazano do Urzędu Miejskiego w Kluczborku celem podania do publicznej wiadomości, w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się
z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały
z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

Pan Rafał Pydych, p.o. Dyrektora Oddziału w Opolu, działający w imieniu Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad pismem znak O.OP.I-2.5360.0peraty.DK 11 K.6-4.2021.TE z dnia
24.02.2021 r. złożył odwołanie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak
GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 5.02.2021 r. wnosząc o uchylenie ww. decyzji w zakresie punktu

11.5.

Po zapoznaniu się z treścią odwołania i ponownym przeanalizowaniu akt sprawy tut. organ uznał,
iż nie uwzględni wniosku strony i argumentów przytoczonych w odwołaniu, a tym samym skorzystania
z art. 132 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2021 r., póz. 735). W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, przekazał ww.
odwołanie do II instancji tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie
w Gliwicach, jednocześnie zawiadomił strony postępowania, zgodnie z art. 131 www. ustawy,
o wniesieniu odwołania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach pismem znak:
GL.RUZ.4231.8.2021.BS z dnia 20.04.2021 r orzekł, iż uchyla w całości zaskarżoną decyzję znak
GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 5.02.2021 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji.

Po zaznajomieniu się z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie
w Gliwicach znak: GL.RUZ.4231.8.2021.BS z dnia 20.04.2021 r oraz aktami sprawy organ wezwał
wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie oraz terminie wskazanym w piśmie znak
GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 2.06.2021 r. Wnioskodawca złożył stosowne wyjaśnienia pismem
znak 0/OP.I-2.536.3.11.2021.ET.6-9. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu po ostatecznym rozpatrzeniu
sprawy uwzględnił żądanie wnioskodawcy w zakresie wniesionego odwołania.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
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powiadomił strony o zakończeniu postępowania zawiadomieniem GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia

28.06.2021 r. Informację o zakończeniu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy
Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
przekazano do Urzędu Miejskiego w Kluczborku celem podania do publicznej wiadomości, w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się
z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały

z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

Zgodnie z § 17 ust. l pkt l Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych(Dz. U. 2019 póz.
1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz
transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich
lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje
z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na l ha, mogą być wprowadzane do wód lub do
urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100
mg/1 zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/1 węglowodorów ropopochodnych. Na podstawie § 17 ust. 5 i 6
ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w § 17 ust. l, przeprowadza się na podstawie
dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń
oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 §112 ww. ustawy Kpa,
z którego wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji,
a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku
istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zapis art. 388 ust. l pkt l, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana
poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na usługę
wodną obejmującą odprowadzanie do wód lud do urządzeń wodnych - wód opadowych lub
roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów
atmosferycznych. Warunki usługi wodnej zostały opisane w pkt l. oraz II. niniejszej decyzji.
Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny

i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

l. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za

pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Na podstawie art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania.
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5. Zgodnie z art. 414 ust. l pkt li 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na
który było wydane lub zakład zrzekł się pozwolęnB-wodnoprawnego.
./^^ST ? ^s,

6. Pozwolenie niniejsze może zostać cofniete^y^-og'raTTK^tt^^bez odszkodowania, jeżeli zajdą przestanki,

o których mowa w art. 415 ustawy Praw(^<^clfi^;^|^^\^
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Aleksandra Dri-'n^

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);

l. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45 - 085 Opole

@ Gmina Kluczbork

ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44 - 100 Gliwice
4. ZUZ A/a 2 egz.
Do wiadomości:
l. ZZI w/m.
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