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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 2, art. 
397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami), Dyrektor Zarządu 
Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice z dnia 25.06.2021 r., uzupełniony w dniu 02.11.2021 r., 
wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w związku 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odcinek Nowa Wieś-Przeczyce". 
Zakres wniosku obejmuje:

- likwidację urządzeń wodnych - pięciu rowów przydrożnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 
przepustami pod zjazdami, usytuowanych w ciągu rozbudowywanej drogi krajowej nr 78 odcinek Nowa 
Wieś-Przeczyce w miejscowościach Nowa wieś, Przeczyce i Mierzęcice,

- przebudowę urządzenia wodnego - lewostronnego rowu przydrożnego na odcinku o długości 252,0 m, 
usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 78 odcinek Nowa Wieś-Przeczyce, na nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/2 obręb 0004 Nowa Wieś, poprzez zmianę jego parametrów 

~oraz przebudowę 4_przepustów pod zjazdami (P7, P8, P9, P10),
- przebudowę urządzenia wodnego - prawostronnego rowu przydrożnego na odcinku o długości 

560,0 m, usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 78 odcinek Nowa Wieś-Przeczyce, na 
nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 161/2 i 162/1 obręb 0004 Nowa Wieś, 
poprzez zmianę jego parametrów oraz przebudowę 6 przepustów pod zjazdami (PI, P2, P3, P4, P5, P6), 

- wykonanie urządzenia wodnego-wylotu kanalizacji deszczowej WYLI do urządzenia wodnego-rowu 
przydrożnego prawostronnego w rejonie rozbudowywanej drogi krajowej nr 78 w miejscowości Nowa 
Wieś, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/2 obręb 0004 Nowa Wieś, wraz 
z umocnieniem koryta rowu,

- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej WYL_2 do urządzenia wodnego - rowu 
przydrożnego lewostronnego w rejonie rozbudowywanej drogi krajowej nr 78 w miejscowości Nowa 
Wieś, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/2 obręb 0004 Nowa Wieś, wraz 
z umocnieniem koryta rowu,

- korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie projektowanymi wylotami 
WYL I i WYL_2 do urządzeń wodnych - rowów przydrożnych, wód opadowych lub roztopowych 
ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego 
drogi krajowej nr 78 - odcinek Nowa Wieś-Przeczyce.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych znajdują się nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 161/2,162/1 obręb 
0004 Nowa Wieś, 122 obręb 0005 Przeczyce oraz 656, 3101, 3102, 964/1, 965/1, 966/1, 967/1, 968/1, 
969/1, 970/1, 971/3, 972/1, 973/3,973/5, 974/1,975/3, 975/5, 976/1, 977/5, 978/1, 979/4,980/4,
981/1 obręb 0002 Mierzęcice, jednostka ewidencyjna: 240105_2 Gm. Mierzęcice.
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Mając na uwadze treść art. 10 §1 oraz art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym 
postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotu 
sprawy w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia 
przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie 
administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów 
zgromadzonych przez organ.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 
Katowice, pok. nr 409. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14 oraz 
adresem e-mail: tomasz.leia@wody.gov.pl

W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, a także 
mając na uwadze treść art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz art. 49 §1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie zostaje 
podane pozostałym stronom do wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie.

Ponadto zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń (lub 
poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia) oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej BIP:
1) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gliwicach,
2) Urzędu Gminy Mierzęcice,
3) Starostwa Powiatowego w Będzinie.


