
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Sandomierz, 23.03.2018 r. 

KR.ZUZ.4.421.1.2018.AW 

OBWIESZCZENIE 
Na podstawie: 
- art. 127 ust. 7a i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 
z późn. zm.) 
- art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 póź. zm.), 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zakończył zbieranie materiału dowodowego 
w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego przez Starostę Kieleckiego na wniosek z dnia 31 
października 2017 r. (uzupełniony dnia 9 listopada 2017 r.) Pana Andrzeja Kasprzyka reprezentującego 
PROMOST Consulting Sp. Z o.o. Sp. K. ul. Żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, 
Oddział w Kielcach, ul. Wesoła 37B/4, 25-363 Kielce, działającego z pełnomocnictwa Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu -
Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72, 
25-602 Kielce pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji pn. „Świętokrzyska ścieżka 
rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 
do km 52+650,00" przebiegającej przez obręby: 

1. Gmina Nowa Słupia, obręb: 0008 Wólka Malinowska, 0020 Dębniak, 0011 Paprocice; 
2. Gmina Łagów, obręb: 0018 Wola Zamkowa, 0006 Małacentów, 0011 Płucki, 0005 Łagów, 0017 

Wola Łagowska, 0012 Sadków; 
3. Gmina Raków, obręb: 0027 Zalesie, 0020 Rembów, 0010 Lipiny, 0018 Raków, 0015 Pągowiec, 

0028 Życiny; 
4. Gmina Szydłów, obręb: 0008 Osówka, 0013 Szydłów. 

Informacja o wszczęciu postępowania w w/w sprawie zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 6 i ust. 7a 
ustawy z dnia 18.07.2001 r., Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) podana była do 
publicznej wiadomości obwieszczeniem Starosty Kieleckiego z dnia 20.11.2017 r., znak: 
RO-II.6341.201.2017.JM., na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kielcach, Urzędu Gminy 
w Łagowie, Urzędu Gminy w Nowej Słupi, Urzędu Gminy w Rakowie oraz Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2018 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r., 
Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) powołano nowy organ - Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który przejął kompetencje do wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych. W oparciu o art. 545 ust. 5 w/w ustawy organy, które po wejściu w życie ustawy 
utraciły właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych (Marszałkowie Województw, Starostowie, 
Prezydenci Miast), przekazały sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach 
pozwoleń wodnoprawnych - t j . organom Wód Polskich. Zgodnie z powyższym w dniu 5.01.2018 r. 
Starosta Kielecki przy piśmie z dnia 29.12.2017 r. znak: RO-II.6341.201.2017.JM przekazał sprawę 
z wniosku jak wyżej tut. Organowi bowiem jak wynika z treści art. art. 397 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy 
Prawo wodne to Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich stał się aktualnie organem właściwym 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego do 
udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego. 

Wobec powyższego zawiadamia się, że godnie z art. 73 § 1 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) strony 
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mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to 
przysługuje również po zakończeniu postępowania. 

Jednocześnie działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia 
się, że stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są 
w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, piętro III, pokój nr 307 
(poniedziałek - piątek w godz. 730-1530). Sprawę prowadzi pani Aneta Wójcik (telefon 15/ 832-27-97). 
Po tym terminie w oparciu o posiadane dowody i materiały zostanie wydana decyzja. 
Wgląd w akta jest nieobowiązkowy. 

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) 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. 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Urzędu Miasta 
i Gminy w Łagowie, Urzędu Gminy w Rakowie, Urzędu Gminy w Nowej Słupi i Urzędu Gminy w 
Szydłowie. 

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu 
Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że przedłuża do dnia 30 kwietnia 2018 r. termin 
załatwienia w/w sprawy. W/w termin przedłuża się z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od 
organu, t j . celem umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 
przed wydaniem decyzji. 

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych-w art. 35 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. 
zm.) lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, 
przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. 
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Wodnej 
w Krakowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu. 

Pouczenie 

DYREKTOR 

Jaceki^eWczyk 

data ogłoszenia obwieszczenia 
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