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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), 

zawiadamia, że na wniosek Pana Pawła Nepelskiego - pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, złożony w dniu 25 listopada 2022 r. (uzupełniony 21 grudnia 2022 r.), 
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne w ramach inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla rozbudowy DW 750 na ode. od km 0+000 do km ok. 5+600,00 oraz od km ok. 12+800,00 
do km ok. 13+654,92 w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku 
od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów"". 

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa tut. Zarząd 
informuje, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania nin. 
zawiadomienia w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, III 
piętro, pokój nr 43, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia, 
dotyczące sprawy. 

Wgląd w akt sprawy nie jest obowiązkowy. 
Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony 

w oparciu o posiadane dowody. 
Jednocześnie zgodnie z art. 10 i art. 36 ww. ustawy Kpa zawiadamiam, że z uwagi na 

skomplikowany charakter sprawy, a także z uwagi na fakt, iż postępowanie administracyjne toczyć się 
będzie w trybie obwieszczenia publicznego w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania, ustala się nowy termin załatwienia ww. sprawy do dnia 31 marca 2023 r. 
Równocześnie należy nadmienić, że w przypadku zebrania wszystkich materiałów i dowodów, 
niezbędnych do wydania decyzji w terminie wcześniejszym, decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki. 
Sprawę prowadzi: Magdalena Rajca, tel. 532033306, e-mail: Magdalena.Rajca@wody.gov.pl 

Pouczenie: 
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). 
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