
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

Sandomierz, dn. 18.11.2022 r. 

KR.ZUZ.4.4210.198.2022. ES 

O B W I E S Z C Z E N I  E  

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2000) w związku z 401 ust. 1, ust. 3 i ust 7 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) 

strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.198.2022.ES z dnia 18.11.2022 r. udzielono Gminie 
Łagów z siedzibą ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, pozwolenia wodnoprawnego na : 

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych: Budowa mostu 
tymczasowego w km 16+386 

2. Wykonanie urządzenia wodnego: Budowa umocnienia prawego brzegu rzeki Łagowica od km 
16+335 do km 16+420 

3. Wykonanie urządzenia wodnego: Budowa umocnienia lewego brzegu rzeki Łagowica od km 
16+327 do km 16+420 

4. Wykonanie urządzeń wodnych: Budowa rowu drogowego RD1 od km 0+004 do km 0+125 wraz z 
wylotem WD1 do rzeki Łagowica 

5. Wykonanie urządzeń wodnych: Budowa rowu drogowego RD2 od km 0+005 do km 0+114 wraz z 
wylotem WD2 do rzeki Łagowica 

6. Wykonanie urządzeń wodnych: Budowa rowu drogowego RD3 od km 0+000 do km 0+124 wraz z 
wylotem WD3 do rzeki Łagowica 

7. Wykonanie urządzeń wodnych: Budowa rowu drogowego RD4 od km 0+138 do km 0+137 wraz z 
wylotem WD4 do rzeki Łagowica 

8. Wykonanie urządzenia wodnego: Budowa rowu drogowego RD5 od km 0+150 do km 0+199 
wraz z wykonaniem urządzenia wodnego: Budowa przepustu drogowego pod zjazdem w km 
0+184,63 

9. Wykonanie urządzenia wodnego: Budowa przepustu drogowego pod drogą gminną nr 338064 w 
km 0+133,65 tej drogi 

10. Na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód padowych lub roztopowych za 
pomocą rowów trawistych do wód tj. do rzeki Łagowica. 

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr: 
- 240/1, 240/2, 244, 238, 239/1, 236/1, 232/1, 211/3, 211/4, 220/1, 231, 235 - obręb 0008 Zbelutka 
Nowa, jednostka ewidencyjna: 260407_5 Łagów obszar wiejski, gm. Łagów, powiat kielecki, woj. 
świętokrzyskie. 

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 
Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek -
piątek, 700-1500). Sprawę prowadzi pani Ewa Sieradzka (telefon 12/ 62 82 260) a ewentualne wnioski 
i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
zawiadomienia. Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez 
strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne 
zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

Od decyzji przysługuje 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 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Sandomierzu 
ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz 
te!.: + 48 (12) 62 84 242| faks: +48 (12) 62 84 241 | e-mail: zz-
sandomierz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

zawiadamia 



Polskie 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 K.p.a.)-

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. 

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. W 
przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania strona traci prawo do zaskarżenia decyzji do 
Sądu. 

Zgodnie z art. 41 K.p.a. 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: 

Obwieszczenie podano do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Zarządu 
Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie przy ul. Długosza 4a, Starostwa Powiatowego 
w Kielcach i Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku oraz na stronach podmiotowych BIP ww. urzędów 

Dariusz Gorzkiewicz 
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu 
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Otrzymują (e-puap): 
1. Gmina Łagów z siedzibą ul. Rynek 62, 26-025 Łagów za pośrednictwem pełnomocnika Pani Eweliny 

Wrzosowskiej 
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: Zarządzie Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Miasta i Gminy Łagowie i Starostwie 
Powiatowym w Kielcach - e-PUAP 
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