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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 61, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, dalej Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 

400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2233 ze zm.), 

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.01.2022 r. znak: ZP.2022/2020/10-135, uzupełniany 23.02.2022 r. 

przy piśmie znak: ZP.2022/2020/10-158 z dnia 22.02.2022 r. Pełnomocnika ŚZDW w Kielcach Pana 

Michała Pawlika i w dniu 06.04.2022 r. przy piśmie Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 04.04.2022 r. znak: 

ŚZDW.U-WŚ.504.15.0.2022.M2 oraz ostatecznie uzupełniony 26.09.2022 r. przy piśmie Pełnomocnika 

znak: ZP.2022/2020/10-798 z dnia 23.09.2022 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w 

sprawie udzielenia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Świętokrzyski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące 

odprowadzanie istniejącymi wylotami do wód lub do urządzeń  wodnych - wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, z drogi wojewódzkiej nr 

776 na odcinku od m. Boronice (km proj. 43+328) do skrzyżowania (ronda) z drogą  wojewódzką  nr 973 

w m. Zbludowice, gm. Busko — Zdrój, tj. do km ok. 83+000. 

Stosownie do treści art. 10 i art. 73 Kpa w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego 

zawiadomienia, strony mogą  zapoznać  się  ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie 

Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 43, a także składać  
pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym 

ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się  telefonicznie pod numerem telefonu: 

532 033 306 lub drogą  mailową: Mariola.Grudzien@wody.gov.pl. 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Po upływie ww. terminu w przypadku braku uwag 

i zastrzeżeń, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody. 

Informuję, że w myś l art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego 

obwieszczenia należy uznać, iż  nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 Kpa informuję, że przedmiotowa sprawa nie może być  załatwiona 

w terminie okreś lonym w art. 35 § 3 Kpa. Brak załatwienia sprawy w powyższym terminie spowodowany 

jest jej skomplikowanym i obszernym charakterem, napływem nadmiernej ilości spraw, w tym znacznej 

ilości spraw związanych z inwestycjami realizowanymi w oparciu o ustawę  z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2022r., poz. 176). Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy: 30.12.2023 r. z zastrzeżeniem, że decyzja 

zostanie wydana niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury wynikającej z przepisów ww. ustaw 

Prawo wodne i Kpa. 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 37 Kpa stronom postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego 

uzasadnienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora 

Zarządu Zlewni w Kielcach, jeżeli: 

nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność); 

postępowanie jest prowadzone dłużej niż  jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 
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Zastępca pktcra 
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