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OBWIESZCZENIE

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

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

Zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony dnia 14 października 2020 r., w dniu 11 lutego 
2021 r. wydana została decyzja znak: KR.ZUZ.1.4210.211.2020.IM udzielająca Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej, ul. Żeromskiego 16, 26 - 067 Strawczyn, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzenia wodnego - studni S-3, służącej do poboru wód podziemnych oraz na pobór wód podziemnych 
z utworów triasowych, studniami S-l zasadniczą i S-3 awaryjną, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu 
komunalnego „Strawczyn" w Strawczynie, gmina Strawczyn, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, na okres 
30 lat w zakresie poboru wód podziemnych.

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 decyzji, o której 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.
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