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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.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia, że na wniosek złożony 4 stycznia 2022 r. (uzupełniony 1 marca 2022 r.) przez Pana 
Beniamina Szymczyka - pełnomocnika Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a, 26-065 Piekoszów, 
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawego na 
wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w ramach inwestycji pt.: „Rozbudowy drogi gminnej 
w msc. Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T tj. od km lokalnego 0+000 do km 0+980".

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.
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. Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od 
daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem 
dowodowym w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25 - 662 Kielce, parter, pokój 003, 
a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po 
wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt kontaktując się pod numerem telefonu: 
41 33 400 99 (wew. 212), bądź drogą e-mailową (iwona.michta@wody.gov.pl). W przypadku braku 
informacji o powyższym uznaje się, że strona nie skorzystała z możliwości wynikających z art. 10 Kpa. 
Zapoznanie się z aktami nie jest obowiązkowe.
Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 36 ustawy Kpa 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 15 maja 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

Data ogłoszenia obwieszczenia..........................
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