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Na podstawie:
.art.l0§l,art.49ustawyzdnia14czerwca1960roku-Kodekspostępowaniaadministracyjnego

!?1i;,iri,11:Ji|:riff;'r'r'];. 20lipca żoL7 r.prawo wodne (Dz. U. z202or. Poz,310 z PÓŹn' zm')

DyrektorZarząduZlewniWódPolskichwSandomierzuzawiadamia

strony postępowania, że decyzją znak: KR,zlJz,4,Ę1,330,2019,KZzdniaos,03,2020 
r, udzielono osobie

fizycznej, pozwoleń woonoprawnych na wytonanie urządzeń wodnych tj, studni p,ż oraz systemów

nawadniania a także usługi wodne tj. pobói wody podziemnej ze studni P-2 dla Potrzeb nawadniania

sadów na działce nr LlLw miejscowościOsówka, gm. SzYdłów, Powiat staszowski'

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar działek nr ewid: 7/7,2,3,4, 5/7, 750,

757, 752, 753, obręb osówka, gm. Szydłói, łs/l, ssb, sao, eći, Eas, obręb Brzeziny, powiat stoszowski,

woj. świętokrzYskie, _____^: ewni Wód polskich

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zl

w Sandomierzu, w siedzibie Nadzoru Wodnego il-staszowie, ul. ńschodnia 13' 28'Żoo Staszów' Piętro lll'

pokój nr 303 (poniedziałek - piątek w godz, 800- 16 00),

Zapoznanie się z treścią decyzji ni" j",i ouowiązkowe, od decyzji służy stronom prawo wniesienia

odwołania do Dyrektora Regionalnego zarządu Goipodarkiwodnej w rrakowie państwego Gospodarstwa

wodnego wody polskie zi pośrednictwem Dyrektora 7arządu zlewni w sandomierzu państwowego

Gospodarstwa woJnego Wody polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,

Wmyślart.49Kpawprzypadkuzawiadomieniastronprzezobwieszczenie-doręczenieuważasięza
dokonanepouplywie14dniooania,wktórymnastąpiłopubliczneobwieszczenie.PrzedupĘwem
terminu do wniesienia odwołania decyzja nie pojt"g. wykonaniu (art. 130 § 1 KPa), Wniesienie odwołania

w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art, 130 § 2 Kpa),

Zgodniezart'!Ż7aKpawtrakciebieguterminudowniesieniaodwołaniastronamożezrzecsięprawado
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. z dniem doręczenia

organowi administracji publicznej os*i.o.r"n ia ó zrzeczeniu się p]llij" wniesienia odwołania przez

ostatnią ze stron por,ipo*.nia, dećyzja staje się ostateczna i prawomocna,

zgodnie z art. 4! kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają

obowiązek zawiadomić organ adminisiacji publicznej o r,io,; zmianie swojego adresu, w tym adresu

elektronicznego. w razie zaniedurni. i"go obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem

ma skutek prawny,

obwieszczenie zamieszczono w siedzibie państwowego Gospodarstwa wodnego wody polskie .arządu

zlewni w sandomierzu, starostwa powiatowego w staszowie oraz urzędu Miasta i Gminy w szydłowie

oraz na stronach podmiotowych BiuleĘnu lnfoimacji publicznej w/w urzędów,
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