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KR.ZUZ. 1.4210.220.2020JK 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), 

zawiadamia, że na wniosek złożony dnia 30 października 2020 r. (ostatecznie uzupełniony 

i skorygowany dnia 11.01.2021 r.)) przez Pana Kamila Rękasa, pełnomocnika Gminy i Miasta Chęciny, 
Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

Gminie Chęciny Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, pozwolenia wodnoprawego na wprowadzanie wód 

opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego z terenu projektowanej drogi, przebudowę 
urządzeń wodnych - rowów drogowych, wykonanie przepustów pod drogą, wykonanie wylotów 

z kanalizacji deszczowej oraz likwidację urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z przepustami 

w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny, województwo świętokrzyskie" oraz „Rozbudowa ulicy 

T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny, województwo 

świętokrzyskie". 

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 planowanych 
do wykonania urządzeń wodnych. Informuję, że na następnych etapach postępowania strony również 

będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie. 
Jednocześnie z uwagi na 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. 2018 r., poz. 1474 ze zm.), a postępowanie administracyjne toczyć się będzie 

w trybie obwieszczenia publicznego w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, na podst. art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach, ustalił 

nowy termin załatwienia w/w sprawy na 20 lutego 2021 r. 

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). 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. D Y R E K T O R  
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