
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

Kielce, 31 sierpnia 2022 r. 

KR.ZUZ.l.4210.103.2022. GP 

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.) 

zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. wydał decyzję znak: KR.ZUZ.1.4210.103.2022.GP, udzielającą 
Zarządowi Powiatu w Kielcach, reprezentowanemu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych i usług wodnych oraz 
prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz przewodów w rurach osłonowych 
ramach zdania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0294T od km 2+000,00 do km 3+774,31 oraz 
rozbudowa drogi powiatowej nr 0467T od km 16+644,72 do km 20+010,00" na działkach w obrębach 
ewid. 0004 Ćmińsk Rządowy, gm. Miedziana Góra oraz 0016 Umer i 0010 Kołomań, gm. Zagnańsk, 
realizowanego na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2022, poz. 176). 

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 wydaniu ww. decyzji. 
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania 
z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 
Wgląd w treść decyzji nie jest obowiązkowy. 
W związku z pozyskanym zawiadomieniem, strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 41 33 400 99 (wew. 212 i 312), bądź drogą 
e-mailową (Grzegorz.Pawlik@wody.gov.pl), w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 
25-662 Kielce, parter, pokój 3. 

Sprawę prowadzi: Grzegorz Pawlik 

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH 

Data ogłoszenia obwieszczenia 2 up. Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Kielcach 

rektora 

Magdalena Miszczuk - Prus 
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