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ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie, w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania administracyjnego znak: KR.ZUZ.1.4210.251.2020.AM z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą  w Tarnowie, Oddzia ł  Zakład Gazowniczy 

w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody 

powierzchniowe płynące rurociągów, tj. prowadzenie pod dnem rzeki Struga Zagość  (Zagość) w km 

4+930 i pod dnem rzeki Nidy w km 46+600, gazociągu średniego ciśnienia PE dn 180 oraz na 

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  od rzeki Nidy nowych obiektów 

budowlanych — gazociągu średniego ciśnienia PE dn 180, na terenie dz. ewid. nr  82, obręb 0018 Leszcze, 

gm. Pińczów i dz. ewid. nr:  476, 1003, 1235, 1285, obręb 0002 Chroberz, gm. Złota, powiat pińczowski, 

woj. świętokrzyskie 

informuje, 

że tut. organu wpłynęło pismo Wnioskodawcy znak: IP2019_20/0074/21/12 z dnia 27.01.2020 r., którym 

skorygowano przedmiotowy wniosek. W związku z powyższym, zakres wnioskowanych uprawnień  
obejmuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na: 

— przekroczenie projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia PEdn180 Strugi Zagość  w km 

4+930 na dz. ewid. nr  82, obręb 0018 Leszcze, gm. Pińczów, pow. pińczowski; 

przekroczenie projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia PEdn180 rzeki Nidy w km 

46+600, na dz. ewid. nr  1004, obręb 0002 Chroberz, gm. Złota, pow. pińczowski; 

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  nowego obiektu budowlanego, tj. 

gazociągu średniego ciśnienia PEdn180 na dz. ewid. nr:  476, 1003, 1004, 1235, 1285, obręb 

0002 Chroberz, gm. Złota, powiat pińczowski. 

Na mocy art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni 

w Kielcach informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego, umożliwiającego wydanie decyzji 

w przedmiotowej sprawie. Nadmienia się, że w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

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

Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, piętro III, pokój 26, a także 

składać  pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po 

wcześniejszym ustaleniu moż liwości przeglądania akt, kontaktując się  drogą  mailową  
(anna.mastalinska@wody.gov.p1) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 378 40 39. Wgląd w akt 

sprawy nie jest obowiązkowy. 

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, sprawa zostanie rozpatrzona 

w oparciu o posiadane dowody. 

Proszę, aby Gmina Złota i Gmina Pińczów w myśl art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, umieściła na okres 

7 dni, powyższq informację  - jeden egzemplarz zawiadomienia, odpowiednio w BIP, na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie urzędu lub w inny sposób miejscowo przyjęty. 

Po upływie ww. terminu, proszę  o niezwłoczne przesłanie do siedziby PGW Wody Polskie Zarzqdu Zlewni 

w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, pisemnego potwierdzenia o okresie, w jakim ww. 

zawiadomienie było umieszczone np. na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie BIP urzędu. 

Otrzymują:  

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Kielcach, 

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce poprzez pełnomocnika Pana Artura Machulę  
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