
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Sandomierz, dn. 09.08.2021 r.

KR.ZUZ.4.4210.125.2021JŻ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 389 pkt 6), art. 401 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 w związku z art. 
17 ust. 1 pkt 4), art. 16 pkt 65) lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 624 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie

zawiadamia

strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.125.2021.JŻ z dnia 09.08.2021 r. udzielono na rzecz 
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z siedzibą przy ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, działającego przez 
pełnomocnika Pana Beniamina Szymczyk, pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie urządzenia wodnego, czterech rowów ziemnych, tj.:
a) rowu lewostronnego w km 0+967 - 1+006 drogi gminnej nr 338041T przy ul. Dule w Łagowie, 
zlokalizowanego na działkach nr ewid. 270, 271 i 273 obręb 0011 Płucki, gm. Łagów, pow. kielecki, woj. 
świętokrzyskie,
b) rowu lewostronnego w km 1+014 - 1+064 drogi gminnej nr 338041T przy ul. Dule w Łagowie, 
zlokalizowanego na działkach nr ewid. 271, 272 i 273 obręb 0011 Płucki, gm. Łagów, pow. kielecki, woj. 
świętokrzyskie,
c) rowu lewostronnego w km 1+072 - 1+109 drogi gminnej nr 338041T przy ul. Dule w Łagowie, 
zlokalizowanego na działkach nr ewid. 272 i 273 obręb 0011 Płucki, gm. Łagów, pow. kielecki, woj. 
świętokrzyskie,
d) rowu lewostronnego w km 1+117 - 1+154 drogi gminnej nr 338041T przy ul. Dule w Łagowie, 
zlokalizowanego na działkach nr ewid. 272 i 273 obręb 0011 Płucki, gm. Łagów, pow. kielecki, woj. 
świętokrzyskie,
2) wykonanie urządzenia wodnego, rowu ziemnego prawostronnego w km 1+163,21 do 1+600,8 drogi 
gminnej, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 307/5 i 362 obręb 0011 Płucki, gm. Łagów, pow. kielecki, 
woj. świętokrzyskie,
3) przebudowę urządzenia wodnego, tj. przepustu pod koroną drogi gminnej w km 1+600,8 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 362 obręb 0011 Płucki, gm. Łagów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, 

w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 338041T przy ul. Dule w Łagowie, gm. Łagów, pow. kielecki, woj. 
świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr ewid.: 
270, 271, 272, 273, 307/5, 362 obręb 0011 Płucki, jednostka ewidencyjna 260407_5 Łagów - obszar 
wiejski, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Ponieważ nieuregulowany stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2) 
lit. e), lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela 
nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia 
wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich 
wydaniu, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez 
Obwieszczenie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich 
w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek - piątek) w godz. pracy 
Zarządu (700- 1500). Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.
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Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem 
postępowania.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa). 
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa).

Zgodnie z art. 127a K.p.a. 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.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu 
elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem 
ma skutek prawny.

Data publicznego obwieszczenia:................2021 r.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicach ogłoszeń odpowiednio w siedzibie Zarządu Zlewni 
w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Starostwa Powiatowego 
w Kielcach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie, jak i na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji 
Publicznej ww. urzędów.

Otrzymują (ZPO Poczta Polska):
1. Burmistrz Miasta i Gminy Łagów - za pośrednictwem pełnomocnika Pana Beniamina Szymczyk
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie 

zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio: 
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie, Starostwie Powiatowym w 
Kielcach.

3. Aa
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