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ZAWIADOMIENIE 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINIS CYJNEGO 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Kielce, 12 listopada 2021 r. 

KR.ZUZ.1.4210.140.2021.AM 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z treścią  art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej, złożony w dniu 

08.07.2021 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego na: 

wykonanie urządzenia wodnego — ujęcia wód podziemnych na terenie dz. ewid. nr  442/4, obręb 

0005 N iegosławice, gm. Złota, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie; 

wykonanie urządzeń  melioracji wodnych, służących do nawadniania upraw na dz. ewid. nr  442/4, 

obręb 0005 Niegosławice, gm. Złota; 

usługi wodne, obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia — studni wierconej, zlok. na  dz. ewid. 

nr  442/4, obręb 0005 Niegostawice, gm. Złota; 

szczególne korzystanie z wód, polegające na nawadnianiu upraw w ilości większej niż  
średniorocznie 5 m3/dobę. 

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735 ze zm.) tut. Zarząd informuje, że w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia, strony mogą  zapoznać  się  z aktami sprawy 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 możliwości 

przeglądania akt, kontaktując się  drogą  mailową  lub telefonicznie. Wgląd w akt sprawy nie jest 

obowiązkowy. 

Z uwagi na to, że postępowanie administracyjne prowadzone będzie w trybie obwieszczenia 

publicznego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, na 

podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735 ze zm.), wyznacza się  przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy do dnia 

31.01.2022 r., z zastrzeżeniem, że decyzja zostanie wydana niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury 
wynikającej z przepisów ww. 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 poś rednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Kielcach, jeżeli: 

nie załatwiono sprawy w terminie określonym wart. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym 
zgodnie z art. 36 ł  Kpa (bezczynność); 
postępowanie jest prowadzone dłużej niż  jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

Sprawę  prowadzi: Anna Mastalińska, kontakt mailowy: anna.mastalinska@wody.go.pl  i telefoniczny: 413784039. 

Uwaga:  
Proszę, aby Gmina flota w myśl art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, umieściła na okres 14 dni powyższg 
informację  - jeden egzemplarz zawiadomienia o wszczęciu postępowania, odpowiednio na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie urzędu oraz na stronie BIP urzędu lub winny sposób miejscowo przyjęty. 
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Po upływie ww. terminu, proszę  o niezwłoczne przesłanie do siedziby PGW Wody Polskie Zorzqd Zlewni w Kielcach, 

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, pisemnego potwierdzenia o okresie, w jakim ww. zawiadomienie było podane do 

publicznej wiadomości. 

Z ur. Dyrektora 
Zarządu Jiewni w Kielcach 

Kierownik DzifłLi Z ód No loprawnich 

Otrzymują: 	 Jar ‚sław MISZ 

Osoba fizyczna 

Pozostałe strony poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 401 ust. 3 i4 ww. u tawy Prawo 

wodne 	 • 

aa/BIP (2 egz. zawiadomienia) 

Podanie do publicznej wiadomości:  

(

Gmina Złota 

ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota (2 egz. zawiadomienia) 
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