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           Gliwice, dnia 12 sierpnia 2020 r.  

                              

GL.RUZ.421.289.2019.AK 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie  
art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.  
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1 i 8, art. 400 ust. 7,  
art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310  
z późn. zm.), 

zawiadamia 

o wydaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, decyzji z dnia  

12 sierpnia 2020 r. znak GL.RUZ.421.289.2019.AK – pozwolenia wodnoprawnego na: 

1) Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie: 

− wykonania przepustów torowych (w tym rozbiórka i budowa nowych); 
− wykonania obiektów mostowych torowych (w tym rozbiórka i budowa nowych); 
− likwidacji i przebudowy rowów drogowych; 

− wykonania i likwidacji przepustów drogowych; 

− wykonania rowów torowych (w tym likwidacja i budowa nowych); 

− wykonania przepustów pod torami; 

− wykonania drenów francuskich torowych; 

− wykonania drenów rurowych torowych;  

− wykonania urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych (w tym studnie chłonne, rowy odprowadzające/chłonne, wyloty do 
rowów); 

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 pochodzących z obszaru linii kolejowej nr  182 od km -6+900 do km 45+000 LK, do 
wód i urządzeń wodnych (studni chłonnych, rowów odprowadzających/chłonnych); 

3) Szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności 
gospodarczej poprzez wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi; 

4) Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, przepustów oraz 
przewodów w rurociągach osłonowych;  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej  

nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie". 

Informujemy ponadto, że: 

• zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta 
sprawy – zapoznania się z treścią decyzji w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  
ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych (pokój nr 305, tel. 32 7774993, 32 7774928) – 
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu sposobu wglądu; 

• na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli liczba stron  
w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron 
innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego;  
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• zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o decyzjach  
i 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 administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej; 

• zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia  
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich, 
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w  Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia; 

• na podstawie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do 
wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania 
i z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 
w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna;  

• na podstawie art. 393 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wydane, 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 urządzeń. 
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. 
 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 
(lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczania) oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej BIP:  

1) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach, 

2) Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie, 
3) Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach; 
4) Urzędu Gminy Mierzęcice; 
5) Urzędu Miasta Poręba; 
6) Starostwa Powiatowego w Zawierciu; 
7) Gminy Łazy; 
8) Gminy Ożarowice; 
9) Urzędu Miasta Siewierz; 
10) Starostwa Powiatowe w Będzinie; 
11) Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

 
 
 

 

 

 

 

Data publicznego obwieszczenia ……………………………… 2020r.  
 

Data zdjęcia obwieszczenia ………………………………….……2020r.  
 


