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Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Oz. U. z 2021 r. poz. 735.) art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.
zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.10.2021 r. (data wpływu 03.11.2021 r.) pełnomocnika reprezen
tującego zakład Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Opolska 51,42-600 Tarnowskie
Góry, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną,
obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacji deszczowej, zebranych z odcinków ulic Zagórskiej, Opolskiej, Ułańskiej, Obwodowej i Opatowickiej
w m. Tarnowskie Góry, istniejącym wylotem „W", poprzez rów otwarty chłonny o długości ok. 53 m do rzeki
Stoły w km 19+470.
Zasięg oddziaływania wynikający z usługi wodnej obeimuiacei odprowadzanie wód opadowych lub rozto
powych:
- działki nr 1106/17,1105/17,1804/17, a.m. 8, obr. Strzybnica.

Zgodnie z art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), organ wskazuje przesłanki zależne od strony, które na dzień wysłania zawiado
mienia o wszczęciu przedmiotowego postępowania, nie zostały spełnione, co może skutkować wydaniem
decyzji niezgodnej z żądaniem strony.
Zgodnie z § 14. ust. 1 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., poz. 1311) ścieki z przelewów burzowych
komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogg być wprowadzane do śródlgdowych wód powierzchniowych
płyngcych, wód przybrzeżnych oraz wód przejściowych, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych
przelewów nie jest większa niż 10. Wprowadzanie ścieków komunalnych z przelewu burzowego komunalnej
kanalizacji ogólnospławnej, następuje istniejącym wylotem „W", poprzez rów otwarty chłonny o długości
ok. 53 m do rzeki Stoły w km 19+470. Ścieki z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławne są
na wylocie wymieszane z odprowadzanymi tym samym wylotem wodami opadowymi lub roztopowymi.
Zgodnie z obliczeniami zawartymi w pkt 14 operatu, zasięg korzystania z wód (zasięg oddziaływania usług
wodnych) - wynosi 163 m i jest to odległość, w której nastąpi całkowite wymieszanie się wód opadowych lub
roztopowych wraz ze ściekami z wodami odbiornika I obejmie działkę nr 1804/17, a.m. 8, obr. Strzybnica na
której jest zlokalizowana rzeka Stoła.

Zgodnie z załączonym do uzupełnień wniosku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
działka nr 1804/17, a.m. 8, obr. Strzybnica na której jest zlokalizowana rzeka Stoła, położona jest w ustaleniu
terenu o symbolu 2SO-WSI - tereny wód powierzchniowych śródlądowych płynących obejmujące naturalne
cieki powierzchniowe wraz z otuliną.
Zapis § 118 ust. 1 ww, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: od ISO-WSI do 65O-W5I i ustala się przeznaczenie:
tereny wód powierzchniowych śródlgdowych płyngcych obejmujgce naturalne cieki powierzchniowe wraz
z otuiing.
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Tut. organ po analizie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
nr XXXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.20213 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry - Opatowice, Rybna,
Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych, w szcze
gólności zapisu ujętego w § 118 ust. 2 pkt 2) cyt: „Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiqzuje zakaz
wprowadzania wszelkich substancji i zanieczyszczeń do wód", odmówi wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych z przelewu burzowego komunalnej
kanalizacji ogólnospławnej, istniejącym wylotem „W", poprzez rów otwarty chłonny o długości ok. 53 m do
rzeki Stoły w km 19+470.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233,
z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ponadto informuję;

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 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
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.
4. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od pier
wszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na:
- tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Opolu
- stronach internetowych:
https://wodypolskie.bip.gov.pl
https://www.bip.tarnowskiegory.pl/
https://bip.tarnogorskl.pl/
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