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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Pełnomocnika Gminy Strawczyn - Pana Jarosława Białka, złożony w dniu 
15 kwietnia 2020 r., uzupełniony 12 maja 2021 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne 
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przebudowa 
rowów: lewostronnego i prawostronnego poprzez likwidację i wykonanie przepustów pod zjazdami oraz 
wykonacie wylotów, likwidację przepustu w km 8+475 Cieku Olszówka oraz wykonanie nowego, 
przekroczenie Cieku Olszówka przyłączem kanalizacyjnym oraz usługi wodne tj. wprowadzanie wód 
opadowych lub roztopowych do rowu lewostronnego), w ramach planowanej do przebudowy drogi 
gminnej - ulicy Zielonej w msc. Oblęgorek, gm. Strawczyn.
Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami 
w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce, parter, pokój 3, tel. 41 33 400 99 
(wew. 212), po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt kontaktując się drogą mailową 
(dorota.pacula@wody.gov.pl) lub telefonicznie pod ww. numerem telefonu i wnieść w terminie 7 dni od 
daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, uwagi co do zebranych dowodów i materiałów lub przesłać 
ewentualne zastrzeżenia pisemne.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Po upływie ww. terminu w przypadku braku uwag 
i zastrzeżeń, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody.
Stronami w postępowaniu administracyjnym są właściciele działek, znajdujących się w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Sprawę prowadzi: Dorota Pacuła, tel. 41 33 400 98 (wew. 212).
Z ui). Dyrektora

Zarządu wni w Kielcach
Kierownik Dzi gód wbdnęprawnych
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