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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie: 
- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 
- art. 389 pkt 1, pkt 2 i pkt 6, a także art. 400 ust. 1, ust. 7, ust. 8 i ust. 9, art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, 
w związku z art. 16 pkt 65 lit. d), art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 34 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 
wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku złożonego 
w dniu 19.12.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Palmąki postępowanie w sprawie 
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód 
podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej Sl/2245 oraz 
na wykonanie urządzenia wodnego studni Sl/2245 oraz wykonanie urządzeń wodnych - systemów do 
nawadniania upraw, dla potrzeb nawadniania sadów, na działce nr 2245 obręb 0013 Szydłów 
w miejscowości Szydłów, gmina Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie. 

Zasięg oddziaływania obejmuje działki o nr ewid.: 1543, 2245, 2497, 2312/2, 2312/1, 2313/2, 2313/1, 
1601/1 obręb 0013 Szydłów, gmina Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie. 

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną 
zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie. 

Dlatego zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że 
stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz 
wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy 
oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia 
(poprzez Obwieszczenie). 

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, 
8 O O _ 1 6 O O J sprawę prowadzi pani Magdalena Obarzanek (telefon 15/832-27-97) 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. 

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania 
w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sandomierzu, 
Starostwa Powiatowego w Staszowie, Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie oraz na stronach 
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów. 

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

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodvpolskie.bip.eov.pl 
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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 2018 r. poz. 2096, 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 za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się jak w zał. nr 1 

data publicznego obwieszczenia: 

Otrzymują (ZPO. Poczta Polska): 
1. Pan Andrzej Palmąka - wnioskodawca 

/2>l Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 Kpa poprzez 
obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach podmiotowych Biuletynu Informacji 
Publicznej odpowiednio: Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, Urzędu Miasta i Gminy w 
Szydłowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

3. Aa. 
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