
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

Kielce, 4 styczeń 2021 r. 

KR.ZUZ. 1.423.3.2020. RZ 
OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 i art. 49 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 

0 wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: 
KR.ZUZ.1.421.127.2018.RZ z dnia 16 listopada 2018 r. legalizującą, przebudowę wykonaną bez 
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, przez Gminę Górno, urządzenia wodnego - przydrożnego 
rowu otwartego przy drodze gminnej 325044T, usytuowanego, na działkach o nr ewidencyjnych: 174/1, 
171/1, 168/1, 114, 115 obręb Krajno Pierwsze, gm. Górno oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 503/1, 
504, 501/4, 500/4, 499/6, 498/4, 497/4, 496/2, 495/2, 494, 493, 492/4, 492/1, 491, 490, 489, obręb 
Krajno Zagórze, gm. Górno. 
Zmiana dotyczy określonego w punkcie II ppkt 5 ww. decyzji, terminu wykonania prac, polegających na 
umocnieniu wylotu rowu przydrożnego do cieku oraz zabezpieczenia cieku naturalnego min 5m w górę 
jego biegu (mierząc od skrajnych elementów urządzenia wodnego), do znajdującego się na cieku 
przepustu trapezowego (do min lOm w dół biegu cieku), tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. Przedmiotowa 
zmiana terminu, zgodnie z wnioskiem, podyktowana jest przedłużającym się terminem uzyskania decyzji 
administracyjnych, niezbędnych w celu wykonania ww. prac, w związku z obecnie panującą sytuacją 
epidemiologiczną w kraju. 
Równocześnie na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 162 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni 
w Kielcach zawiadamia, że z urzędu stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji znak: 
KR.ZUZ. 1.421.331.2019.RZ z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Kielcach znak: KR.ZUZ.1.421.127.2018.RZ z dnia 16 listopada 2018 r., ze względu na fakt, iż stała się 
ona bezprzedmiotowa. 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 Kpa strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji, w terminie 14 dni 
od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Zarządzie Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 
25 - 662 Kielce, piętro I, pokój 106, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia 
1 zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt kontaktując się 
drogą mailową (renata.zieba@wody.gov.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 334 00 98 wew. 
409. Brak informacji o powyższym w wyznaczonym terminie 14 dni, uznany zostanie za brak chęci 
zapoznawania się z aktami sprawy. 

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. 
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele gruntów, znajdujących się w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód w msc. Krajno Pierwsze i Krajno Zagórze. 

zawiadamia 

Z u p.. Dyrektora 
Zarządu Zfewni w Kielcach 

Data ogłoszenia obwieszczenia 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Kielcach 

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce 
tel.: +48 (41) 344 00 99 e-mail: zzkielce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 

mailto:renata.zieba@wody.gov.pl

