
/  n s i w o w i ; t ;o  <.;{js po o a r s  ś w  a vvtjp n p g o
• i  . ■

P ań stw o w e G ospo d ars tw o  W odn-:

N iP : 5 2 7 -2 3 2 -5 6 -1 6  REGON: 3 6 8 3 0 2 5 7 5  

W ./h«: t<8132] 231M  31 «■*<«: "

W o d y  P o lskie  
Zarząd Zlewni w Gliwicach 
ul. Robotnicza 2 ,4 4 -1 0 0  G liw ice

GL.ZUZ.1 .4210 .6 4 .2020.DK Gliwice, 7 kwietnia 2020 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403 

i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -  Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 104 

i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lutego 2020 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 

6 marca 2020 r., Pani Jadwigi Żurek, 47-208 Radziejów, ul. Sportowa 26, działającej jako Pełnomocnik 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 

2, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. windy zewnętrznej przy istniejącym budynku 

Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowanym na działce nr 1958/3 

w Kędzierzynie-Koźlu, obręb ewid. 160301_1.0014, Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie,

Zespół Szkół Nr 1 im . Pow stańców  Śląskich w  Kędzierzynie-Koźlu, 47 -200  Kędzierzyn-Koźle,

ul. Skarbowa 2, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. windy zewnętrznej przy istniejącym budynku 

Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowanego na działce 

nr 1958/3 w Kędzierzynie Koźlu, obręb ewid. 160301_1.0014, Koźle, woj. opolskie, w zakresie 

obejmującym:

1) Charakterystyka zamierzenia:

Planowana do wykonania jest rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego, tj. budynku Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu o windę zewnętrzną.

Projektuje się windę przelotową o wymiarach wewnętrznych: 1,1 x 1,4 m.

Powierzchnia zabudowy planowanego obiektu -  5,4 m2.

Parametry:

- udźwig 630 kg (8 osób);

- szerokość otwierania drzwi 90 cm;

- dodatkowo przewidzieć panel kontrolny sterowania na całą wysokość kabiny z wyświetlaczem 

LCD;

- drzwi windy dwupanelowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

- ilość przystanków: 5.

Parametry planowanego szybu windowego:

- wysokość: 16,14 rn,

- szerokość 2,35 m,

- długość -  2,56 m,

- powierzchnia użytkowa -  3,25 m2,

D yrekto r Zarządu Zlewni W ód Polskich w  Gliwicach  
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- kubatura -  55,30 nr3.

Opis techniczny obiektu:

- fundamenty -  fundament szybu windowego z pfyty żelbetowej o grubości 40 cm zbrojonej 

dwukierunkowo górą oraz dołem prętami 012 mm w rozstawie co 20 cm;

- ściany fundamentowe -  ściany podszybia wykonane zostaną jako monolityczne żelbetowe 

o grubości 20 cm z betonu, zbrojone pionowo oraz poziomo prętami 012 mm ze stali;

- ściany szybu -  wykonane zostaną jako monolityczne żelbetowe o grubości 20 cm z betonu, 

zbrojone pionowo oraz poziomo prętami 010 mm ze stali;

- uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach -  wzdłuż szczeliny dylatacyjnych po obu stronach 

krawędzi naniesiony zostanie preparat bitumiczny w postaci dwuskładnikowej, 

bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem rozproszonym;

- nadproża w ścianach istniejących -  nadproża nad otworam i drzwiowymi wykonane zostaną jako 
prefabrykowane z nadproży L-19;

- nadproża w ścianach nowoprojektowanych - w istniejących ścianach wykona się nadproża nad 

planowanymi otworam i w postaci dozbrojenia strefy o tw orów  i naroży prętami 012 mm ze stali;

- wieńce -  na każdym piętrze szybu windowego ukształtowuje się ukryte wieńce żelbetowe 
o przekroju 20 cm x 25 cm z betonu zbrojone podłużnie czterema prętami 012 mm oraz 

poprzecznie strzemionami 0  6 mm w rozstawie co 25 cm. Zbrojenie będzie wykonane ze stali;

- słupy -  na całej wysokości projektowanego szybu windowego wykona się ukryte słupy żelbetowe 

o wymiarach 20 cm x 25 cm z betonu zbrojone podłużnie prętami 012 mm oraz poprzecznie 

strzemionami 0  6 mm w nieregularnych rozstawach dostosowanych do długości stref ścinania;

- płyta nadszybia -  nad szybem wykonana zostanie żelbetowa płyta nadszybia grubości 12 cm 

wykonana z betonu zazbrojona górą oraz dołem wkładkami prętów 012 mm ze stali, 

w rozstawach co 15 cm w obu kierunkach oraz odpowiednio połączona z wieńcem żelbetowym 
z otuliną minimum 30 mm.

2) Lokalizację zamierzenia:

- działka 1958/3, obręb ewid. 160301_1.0014, Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie.

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 obiektu budowlanego, tj. windy:

Oznaczenie punktu lokalizacji 

szybu w indy

W spółrzędna X W spółrzędna Y

a 5577296.56 6510233.68

b 5577297.10 6510235.84

c 5577294.75 6510236.42

d 5577294.21 6510234.26

Przedmiotowy teren objęty jest arkuszem mapy M -34-61-A-b-l_ZG_l, Kędzierzyn-Koźle. 

Planowana inwestycja usytuowana jest na lewobrzeżnym brzegu rzeki Odry, pomiędzy 659,5, a 659 

km tej rzeki oraz w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat Q = 1%. Wysokość 

usytuowania obiektu obejmuje rzędną korony wału od 173,66 m n.p.m. do 173,61 m n.p.m. 

Maksymalna rzędna zwierciadła wody na wysokości inwestycji notowana jest na poziomie 171,74 m 

n.p.m. i mieści się w koronie wałów. Rzędna terenu -  170,91 m n.p.m., tj. 0,83 m n.p.m. poniżej 

poziomu maksymalnej rzędnej poziomu maksymalnej wody stuletniej. Rzędna dna szybu nowo 

budowanej windy -  171,3 m n.p.m., tj. 0,44m powyżej rzędnej poziomu maksymalnej wody 
stuletniej.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. windy zewnętrznej przy istniejącym budynku Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowanych na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie określonym w pkt I. niniejszej decyzji.
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Planowana inwestycja obejmuje prace rozbiórkowe i demontażowe elementów istniejącego 

budynku szkolnego oraz prace budowlano-montażowe, a w ich następstwie użytkowanie obiektu

budowlanego, jakim będzie winda zewnętrzna budynku szkoły popiawiająca warunki 

komunikacyjne w szczególności dla uczniów poruszającycli się na wózkach inwalidzkich.

II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji p.n. „Operat wodnoprawny 

do wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. windy zewnętrznej przy istniejącym budynku Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu na działce ewidencyjnej nr 1958/3, 

w obrębie ewidencyjnym Koźle, w jednostce ewidencyjnej Kędzierzyn-Koźle", opracowanej przez Panią 
Jadwigę Żurek, w lutym 2020 r.

III. Ustalić uprawnionemu następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:

1) Prace wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz warunkami określonymi w niniejszym 
pozwoleniu;

2) Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej;

3) Ponosić ryzyko i odpowiedzialność materialną za straty własne w przypadku wystąpienia sytuacji 
powodziowych lub powodzi;

4) Zobowiązać uprawnionego do prowadzenia gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

5) Zobowiązać uprawnionego do utrzymania czystości i porządku na terenie posesji;

6) Pokryć ewentualne, nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, 
wynikłe w związku z wykonywanymi/wykonanymi pracami;

7) W przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią przerwać prace, odpowiednio zabezpieczyć lub 

ewakuować sprzęt/m ateriały budowlane z terenu robót poza zagrożony teren; za ewentualne 

szkody powstałe w wyniku wezbrania/powodzi w trakcie wykonywania prac, jak również 

w przypadku wykonanej już windy w okresie ich eksploatacji odpowiada Inwestor;

8) Uporządkować teren, urządzenia i obiekty po przejściu fali powodziowej lub zalaniu terenu;

9) Uzyskać wszelkie uzgodnienia do użytkowania przedmiotowych obiektów budowlanych;

10) Przedmiotowa rozbudowa istniejącej szkoły, poprzez m.in. dobudowy windy zewnętrznej, musi 

być zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kędzierzyn-Koźle;

11) Należy zastosować instalacje odporne na ciśnienie wody;

12) Należy szafki rozdzielcze instalacji elektrycznej oraz wszystkie gniazdka elektryczne i wyłączniki 

oświetlenia umiejscowić powyżej potencjalnego poziomu wody powodziowej,

13) Należy zapewnić odłączenie w szkole obwodów elektrycznych i grzewczych;

14) Należy zaplanować miejsce dla pompy odwadniającej;

15) Materiały budowlane i wykończeniowe powinny być wodoodporne i łatwo odnawialne.

IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego 

realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych 

nieruchomości i urządzeń.

VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do 

realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku 
z otrzymaniem pozwolenia.
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U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 10 lutego 2020 r. Pani Jadwiga Żurek działająca jako Pełnomocnik Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 2, wystąpiła 

do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 

na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. windy 

zewnętrznej przy istniejącym budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, 

zlokalizowanym na działce nr 1958/3 w Kędzierzynie-Koźlu, obręb ewid. 160301_1.0014, Koźle, powiat 

kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie.

Pismem z dnia 18 lutego 2020 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach,

na podstawie art. 64 § 2 ustawy -  Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, 

iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy - 

Prawo wodne, wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu w dniu 6 marca 2020 r.

Pismem z dnia 12 marca 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach,

na podstawie art. 61 § 4 ustawy -  Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony

0 wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wnioskowanego pozwolenia 
wodnoprawnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy -  Prawo wodne podano informację o wszczęciu 

postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na 

tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Starostwa

Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz na stronie BIP. Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy -  Kodeks 

postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także 

wypowiedzenia się w term inie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych 

dowodów i m ateriałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Pismem z dnia 19 marca 2020 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach,

na podstawie art. 50 § 1 ustawy -  Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Pełnomocnika

Wnioskodawcy o uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie z dnia 24 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy -  Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, 

do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy -  Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na 

podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów
1 informacji.

Do wniosku z dnia 10 lutego 2020 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 6 marca 2020 r., przedłożono 

wymagane do wniosku dokumenty.

W myśl art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy -  Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na 
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, m.in. nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel 

projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki 

wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, 

interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

nowych obiektów budowlanych, tj. windy zewnętrznej przy istniejącym budynku Zespołu Szkół nr 1
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im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, w zakresie określonym w pkt I. niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kędzierzyn-Koźle, zatwierdzonego uchwalą Rady Miasta Nr IX/98/2003 z dnia 22 maja 2003 roku 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z późn. zm.).

Działka nr 1958/3 (obręb Koźle) w Kędzierzynie-Koźlu, położona jest na terenie funkcjonalnym:

- część działki: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej usług nieuciążliwych o szczególnej 

koncentracji usług użyteczności publicznej -  oznaczone symbolem przeznaczenia MWU-1,

- część działki: tereny usług sportu, rekreacji i turystyki -  oznaczone symbolem przeznaczenia US,

- w granicy strefy „A " ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Budynek szkolny znajdujący się na ww. działce wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył Postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 4 marca 2020 r., znak ZN.5142.82.2020.KO, sprostowane Postanowieniem z dnia 

24 marca 2020 r., uzgadniającą inwestycję w zakresie wykonania windy zewnętrznej przy budynku 

Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich zlokalizowanym w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Skarbowej 2, 

na dz. nr 1958/3, wg załączonej dokumentacji uzgodnionej pod nr ZN.5142.82.2020.KO.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady 

M inistrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady 

M inistrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry,

w zlewni:

jednolite j części wód powierzchniowych JCWP- RW6000161171429 o nazwie „Olszówka", 

jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000142

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza strefami ochronnymi ujęć wód 

podziemnych oraz obszarami form  ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody 

utworzonych bądź ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie 

z art. 16 ust. 34 ustawy - Prawo wodne (arkusz mapy o godle M-34-61-A-b-l_ZG_l).

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza 

ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów 

zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń 

planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz nie narusza wymagali ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych 

do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 

ustawy -  Prawo wodne).

Organ wydający przedmiotową decyzję oraz adm inistrator rzeki Odry, poucza Wnioskodawcę, 

że nie będą ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty spowodowane przez wysokie stany 

wody w rzece, przejścia fali powodziowej (wezbraniowej) lub zalaniu terenu przedmiotowych działek. 

Wnioskodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przedmiotową inwestycję oraz za związane z nią

ewentualne szkody.

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany projektowany sposób korzystania z wód nie 

narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa 

w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy -  Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania 

wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po
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przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji,
udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Organ nie ustalił czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, o czym poinformował w pkt IV. 
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy -  Prawo wodne informację, że 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, zamieszcza 

się w pozwoleniu wodnoprawnym -  informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej 
decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy -  Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, 

o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 224,88 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 

udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. W związku z powyższym, 

Wnioskodawca w dniu 10 lutego 2020 r., uiścił opłatę w łącznej wysokości 224,88 zł (dwieście dwadzieścia 

cztery złotych 88/100 zł) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak 
w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) służy stronie prawo wniesienia odwołania do 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, 

ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, 

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w term inie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 15zzs us t.l i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C.OVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej w treści zwanej „ustawą COVID"), dodanego 

art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568), w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19, bieg terminu na 

złożenie odwołania nie rozpoczyna się. Termin 14 dni na odwołanie od decyzji liczony będzie więc od dnia 

odwołania wyżej wymienionych stanów. Jeżeli jednak odwołanie od decyzji zostanie wniesione w okresie 

wyżej wymienionych stanów to czynność ta będzie również skuteczna.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu term inu do 

wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania 
i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się 
ostateczna i prawomocna.

Z uwagi na fakt, że inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 

pouczono Wnioskodawcę, że organ wydający przedmiotową decyzję nie będzie ponosić odpowiedzialności 

za wszelkie szkody i straty spowodowane przez zalanie terenu przedmiotowej działki. Wnioskodawca 

ponosi wszelką odpowiedzialność za przedmiotową inwestycję oraz za związane z nią ewentualne szkody.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Gliwicach
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1. Zespól Szkól Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kądzierzynie-Koźlu 
Jadwigi Żurek

na adres

Pani Jadwiga Żurek

47-208 Radziejów, ul. Sportowa 26,

2. Starostwo Pow iatow e w Kędzierzynie-Koźlu 

47-220 Kędzierzyn-Koźle. Plac W olności 13,

3. Dział ZUZ a/a.

-  reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pani

D o  w i a d o m o ś c i :

1. W ojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Opolu 

45-082 O pole, ul. Piastowska 14,

2. Dział Z Z Iw /m .

D yre k to r
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