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Na podstawie:
- art, 61 § 4, art. 49 ustawY z dnia 14 czenłca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. w oz. l,).z 2O\8 roku, poz. 2096zpóź.zm.),
- art.389 ust.loraz ust.2 iust.6,401 ust.3 i4 ustawy zdnia20lipca2077r.prawo wodne (tj. woz.
U. z2OL8 r. poz.2268 z póź. zm.)

Dyrektor zarządu zlewni wód potskich w sandomierzu zawiadamia

Że po rozpoznaniu wniosku Pana Łukasz Cecot, zam. ul. ogrodowa L, 28-225 Szydłów z dnia
22,10.2018 r. zostało wszczęte Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoPrawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wody ze studni c-r jla po;.;
nawadniania sadów, zlokalizowanej na działce nr 97, obręb Grabki Duże, gmina Szydłów, powiat
staszowski.

Zasieg oddziaĘwania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicy działki nr 97, 80/2,
81, 82, 85/7, 96,98, obręb Grabki Duże, gm. Szydłów, powiat staszowski.

Wobec powyższego zawiadamia się, że zgodnie zart.73§ 1wzwiązku zart.10 § r ustawyzdnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w oz. U. z 2018 roku, poz. 2o96 z poźń.
zm,) stronom PrzYsługuje Prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowan ia oraz
wYPowiedzenia się co do zebranYch w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądania akt sprawy
oraz sPorządzania z nich notatek, kopii lub cldpisów w terminie 7_dni=od,_dnja-gtr,zymąnia nłniszęg
zawiadomienia. prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta sprawy dostępne są w zarządzie zlewniwód polskich w sandomierzu, w siedzibie Nadzoru
Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-żOO Staszów, piętro lll, pokój nr 303 (poniedziałek - piątek
w godz. 8m-t6001. Wgląd w akta sprawy jest nieobowiązkowy.
Ponadto informuję, Że Po uPłYwie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag
i ewentualnYch uzuPełnień do akt sPrawy, przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone decyzlą,
wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

lnformację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zgodnie z dyspozycją art.400 ust.7
ustawY z dnia 20 liPca 2OI7 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. złaa z poź. zm.) podano do
Publicznej wiadomoŚci PoPrzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: państwowego Gospodarstwa
Wodnego WodY Polskie -Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie. oraz na
stronach podmiotowych Biuletynu lnformacji publicznej w/w urzędów.

lnformacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl

PoniewaŻ liczba stron W Postępowaniu wynosi przeszło 10, to zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 3
ustawY Prawo wodne do stron innych niż wnioskodawca zastosowano art. 49 Kpa. tj. zawiadomiono
w drodze obwieszczenia.

Zgodnie z art,49 ustawY - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron
przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podano do wiadomości poprzez
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu,
Powiatowego w Staszowie oraz na stronach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Złrząd Zlewni w §andomierzu
ul. Długosra 4a,27-6QO Sandomiere

zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie i Starostwa

podmiotowych Biuletynu lnformacji Publicznej

tel.: (15) B327797 | faks: +4B {15} 833 27 07 | e-rnail: za-sanclomierz@wody,gov,pl www.wody.gov,pl



Ęwurzędów. Ponadto informuje się, iżzgodniezart.41 § r i§ 2 ustawyzdnia L4czerwca].960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. W Dz. U. z 2o!8 roku, poz, 2096 z poźń. zm.) w tok
PostęPowania stronY oraz ich Przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organadministracji Publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie

JednoczeŚnie stosownie do postanowień art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku _ Kodekspostępowania administracyjnego (t.1. w oz. U. z 20L8 roku, poz. 2096 z późń. zm.) Dyrektor zarząduZlewni WódPolskich w Sandomierzu informuje, Że przedłuża do unia so lutego 2019 r. termin załatwienia w/w sprawy.W/w termin PrzedłuŻa się z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od organu, tj. ze względu na zawiadomieniewszYstkich stron PostęPowania, celem umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodówi materiałów przed wydaniem decyzji.

zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

pouczenie
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 (tj. w Dz, U, z 2Ot8 roku, poz. 2o96 z poźn.zm.) lub
W terminie WYznaczonYm Przez organ w zawiadomieniu o pnewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo downiesienia Ponaglenia, Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia zapośred nictwem orga nu prowadzącego postępowa nie
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data publicznego obwieszczenia :

Otrzvmuia (ZPO, Poczta Polska):
7. Pan Łukasz Cecot - wnioskodawca
2, Pozostałe stronY PostęPowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art.49 Kpa poprzez obwieszczenie

zamieszczone na tablicach ogłoszeń istronach podmiotowych Biuletynu lnformacji Publicznej
odPowiednio: Zarządu Zlewni WÓd Polskich w Sandomierzu, Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie
i Starostwa Powiatowego w Staszowie,
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sandonrierzu
ul, Długosza 4a,27-6aa Sandomiere
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