
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Kielce, 9 luty 2022 r. 

KR.ZUZ. 1.4210.219.2021. IM 

OBWIESZCZENIE 

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

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), 

zawiadamia, że na wniosek złożony 15 listopada 2021 r. (uzupełniony 20 stycznia 2022 r.) przez 
pełnomocnika Gminy Chęciny, Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny, wszczęte zostało postępowanie 
administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawego na usługę wodną, likwidację 
i wykonanie urządzeń wodnych, w ramach zadania „Rozbudowa drogi w m. Siedlce na działce nr 247", 
gm. Chęciny. 

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 
niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej. 
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania 
z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Informuję, że na następnych etapach 
postępowania strony również będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie. 
Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 
zawiadamia się, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz fakt, iż przedmiotowa inwestycja 
realizowana będzie na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176), a postępowanie 
administracyjne toczyć się będzie w trybie obwieszczenia publicznego w celu zapewnienia stronom 
czynnego udziału w każdym stadium postępowania, ustala nowy termin załatwienia ww. sprawy do dnia 
31 marca 2022 r. 
Równocześnie należy nadmienić, że w przypadku zebrania wszystkich materiałów i dowód, niezbędnych 
do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie wcześniejszym, decyzja zostanie wydana bez 
zbędnej zwłoki. 

Pouczenie: 
Stronom przysługuje, zgodnie z art. 37 Kpa, prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie, do 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Kielcach, jeżeli: 
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność) 
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

Sprawę prowadzi: Iwona Michta 

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH 

Data ogłoszenia obwieszczenia 

n 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Kielcach 
ul. Robotnicza 5,25-662 Kielce 
tel.: +48 (41) 334 00 98|e-mail: zzkielce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 


