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Państwowe Gospoda rstwo

Wodne Wody Polskie

DYREKToR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej

w Gliwicach

GI RPP 42_3 77m.2.2020 AWD/PAM

DEcYZJA
Na podstawie art. 176 ust,4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne iDz. U. z 2O1'/ r.

poz. 1566 z paŹn. zm } c.>raz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego {tekst jednolity Dz. U, z 2017 r.
poz. t257 z poŹn zm.} po ponownvm rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Bił_lra Zarządu Okręgu Polskiego Związku
Vlędkarskiego w Katowicach w sprawie wydarlia decyzli zwalniającej od zakazów okreśIonych
w art. 176 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo wodne dia wędkarzy posiadalących,,zezwo|enie na amatorski połów
ryb wędką", w zvliązku z zamiarem pr"zejazdu przez wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w Kędzierzyn!e Koźlu
od ul. Zacisze (lelvy brzeg rzeki Odry), od uL Zeglarskiej (na prawym brzegu rzeki Odrv) od 16 03, -37 1ż2021,(
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zwolniĆ od zakazu, o którym mowa W art. 176 t]St. 1 pkt. ], i]stawy Prawo wodrle,t.1. zakazv przejeżcżania przez
wały oraz wzdłuż wałów pojazdami, z wyjątkiem mielsc do tego przeznaczonych, w związku z koniecznością
dojazdu do stanowiska wędkarskiego.

Niniejszą decyzję zwalniającą wydalę pod niie; wymienionymi warunkami.
5zczegóły organizacji przejazdów powirrny być zgodne z dokumentacją z dnia 1,2.a3.2019, uzupełnioną
w dniach ż2"O9.2O2O r oraz lB.12.202a r. dołączoną do wniosku o wydanie niniejszej decyzji:

a, Iokalizacja: przejazd przez obwałowania rzeki Odry w Kędzierzynie KoŹlu od ul. Zacisze
(|ewy brzeg rzeki odry), od ul Zćglarskiej (na prawym br"zegu rzeki Odry)
termin przeiazdu: do dnia 31,.12""2O2t r ,

c. charakterystyka pojazdów objętych zezwoIeniem. del 100 pojazdow o dopuszczalne; rnaste

eałkowitej do ,3,5 tony oraz jednego sarnochodu ciężarowego obsługującego toaiety przenośne
do 9 ton.

Wnioskodawca winien uzgodnic z Nadzorem Wodnym w Kędzierzynie Koźlu listę po.1azdów zwolnionych
od zakazów przejazdu przez wały na podstawie przecjmiotowej decyzji.
Teren wału należy utrzymywać w czystości. Po zakończeniu czynnoŚci teren winien byc doprowadzony
cJo stanu Zastanego.
W przypadku zaistnienia 1akichkolwlek uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych, wnioskodawca
zobowiązany Iest do naprawy na własny koszt.
Przejazdy nie mogą mieć miejsca w przypadku istnlenla zagrożenla powodziowego.
W związku z punktenl 5, należV każdorazowo zawiadomic Nadzór Wodny w Kędzierzynie Koźlu
o planowanym przekrocze niu / przejeżdzie.
Decyzja nie rodzi pralv dr: nieruchomości oraz nie narusza prawa własności iuprawnień e.sób trzecich
przysługujących wobec tych nieruchomości.
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Niniejsza decyzja stanowi wyłącznie rozstrzygnięcie sprawV w eakresie zapisu art. 176 ustawy
Prawo wodne inie zastępuje uzgodnień, postanowień oraz decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.
Naieży zaznaczyć, że poruszanie się po obwałowaniu może wiązać się z ryzykiem. Wykonanie czynnoŚci
objętych niniejszym zezwoleniem będzie się odbywało wyłącznie na własną

od powiedzialność wn ioskodawcy"
Wnioskodawca jest zobowiązany ponadto do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa"

UZASADNlENlE

Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach wystąpił z wnioskiem
o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 1/6 ust. 1pkt. 1 ustawy Prawo wodne dla wędkarzy
posiadających ,,zezwolenie na amatorski połów ryb wędką" w związku z zamiarem przejazdu przez

wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w Kędzierzynie Koźlu od ul. Zacisze (lewy brzeg rzeki Odry), od ul, Zeglarsklej
(na prawym brzegu rzeki Odry).

W dniu 16.05.2019 r. Dyrektor RZGW w Gliwicach decyzją znak GL.RFP.613.36"1.2019,ADU odmówił
zwclnienia od zakazu, o któryrn mowa w art" 176 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne wskazując na negatywny wpływ
planowanych przejazdów na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry.

Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji pismem znak L, dz GRW12147 lzaB z dnia 05"06.2019 i'.

W dniu 28.04,2020 r. organ odwoławczy decyzją nr 106/KPO/2020 uchylił w całoŚci zaskarżoną decyzję
r:raz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W dniu 24.09"2020 r" wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
W <rcenie Dyrektora RZGW w Gliwicach planowany przejazd nie wpłynie negatywnie na szczelnoŚĆ

lub stabilność wałów przec|wpowodziowych rzeki Odry, przy zaehowaniu powyższych warunków.
Biorąe pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.
Podstawę techniczną decyzji stanowią otrzymane rnateriały wymienione w pkt |"1.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych powołanych na wstępie.

PoLlCZE N lF.
Decyzja Wygoso, jeżeti w terminie 6lat ad dnio, w którym.stoła się ostateczrla, nie uzyskano wymogoneEo pozwolenia

wodnoprawnega albo nie dokonono zgłoszenia wodnaprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynnoŚci.

od niniejszej decyzji sluży ;tranom tldwołanie do Prezesa Wód Polskich Państwoweqa Gospodarstwa Wodnega Vlady

Palskie wniesiane za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Worlnego Wody Polskie

w terminie 14 dni od doty jej doręczenia, zgodnie z art. .12-7 k.p.o.
W myśi art. l"27a §1 k.p,a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołonia strona moŻe zrzec się prawa

do wniesienia adwołania wobec organu administracj! publicznej, który wydat decyzję
W nyśt art. 127a §2 k.p.o, z dniem doręczenio organowi administrocji publicznej oŚwiadczenia a zrzeczenlu się prawa

do wniesienia cldwolania przez ostatniq zesuOn postępowonIa, decyz.ja staię się astoteczno i plawomocna.
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1 Biuro Zarlądu Dkrę8u Po]5kiego Zwiążku Wędkarskie8o w Katowlcach

tJl, WróbleWsklego 35,40 214 Katowice
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionainy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewjcza 2,  Ą-Laa Gliwice

tel.: +48 {32)777 49 50 | faks: +48 |32)7]7 49 99 | e-mail:gliwice@wodv.gov_p_|
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