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Na podstawie:
- art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. w Dz. U.z 2018 roku, poz. ż096zpoźn.zm.|,
- art. 401 ust, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2ol7r. Prawo wodne (t.j. W Dz. U. z 2078 r. poz. 2268
z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu ZlewniWód Polskich w Sandomierzu zawiadamia

strony postępowania, że decyzją znak: KR,Z|JZ.4.421,.296,201,8.KZ z dnia 27.0ż.2019 r. udzielono Panu

Łukasz Cecot pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wody
podziemnej ze studni C-]. dla potrzeb nawadniania sadów na działce nr 97 w miejscowości Grabki Duże,

gm. Szydłów, powiat staszowski

Zosięg oddziaływania wnioskowanych uprownień obejmuje obszar działek nr ewid: 97, 80/2, 81-, 82,

85/7, 96, 98, obręb Grabki Duże, gm. Szydłow, powiat staszowski.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich

w SandomierzLl, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, ż8-200 Staszów, piętro
ll|, pokoj nr 303 (poniedziałek - piątek w godz. 80c- 16 00).

7a:3:nanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia
::,^.:,ż,. ]] D,,re(tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwego
::.:::?,:,.,,,ż ,',:],=3: .',:c,, Po skle za poŚrecnictr.vern Dyrektora Zarządu Zleu,,ni rłl Sandomierzu

'arsi.,,.,,.ego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie ].4 dniod daty jejdoręczenia.

W myśl art.49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za

dokonane po upływie ].4 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, Przed upływem
terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1Kpa). Wniesienie
odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa).

Zgodnie z art.I27a Kpa 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,

Zgodnie z art.41, Kpa 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.

Obwieszczenie zamieszczono w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu
Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz Urzędu Miasta iGminy w Szydłowie
oraz na stronach podmiotowych Biuletynu lnformacji Publicznejw/w urzędów.

data publicznego obwieszczenia :
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