
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Kielce, 29 kwietnia 2022 r. 

KR.ZUZ. 1.4210.160.2021. MG 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 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 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), 

zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 06.07.2021 r. Gminy Zagnańsk reprezentowanej 
przez Wójta, złożony 03.08.2021 r. i uzupełniony 20.12.2021 r., została wydana decyzja Dyrektora 

Zarządu Zlewni w Kielcach, którą udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące 

piętrzenie i retencjonowanie powierzchniowych wód płynących rzeki Bobrza w km 37+800 za pomocą 
jazu i zapory ziemnej w zbiorniku Umer, obręb Umer, gm. Zagnańsk, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie. 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele niżej wymienionych gruntów, na których 

zlokalizowane są urządzenia wodne oraz znajdujących się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, tj. 

dz. nr: 194, 258/1, 100/1, 100/2, 283/1, 274/3, 274/4, 274/6, 279/1, 278/1, 272/1, 272/2, 268, 265, 261, 
257/2, 257/5, 284, 285, 286/1, 287/9, 288, 289/5, 249/2, 270/1, 267/3, 264/7, 260/5, 260/2, 252/4, 

252/3, 252/12, obręb 16 Umer, jedn. ewid. 260419_2 Zagnańsk, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie. 
Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. 

decyzji w siedzibie PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Busku-Zdroju, tj. obecnie (na czas remontu 
budynku przy ul. Kopernika 6) Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój (budynek, w którym siedzibę miała 
dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) pokój nr 9, w terminie do 14 dni, licząc 

od daty upływu 14 dniowego terminu wyznaczonego do zapoznania się z decyzją po wcześniejszym 
ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową (Mariola.Grudzien@wody.gov.pl) 

lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41-2345696. 
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Kielcach w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. 
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. 

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
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