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INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 
 
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310                   
z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje że zostało wszczęte na 
wniosek Pana Pawła Gardyńskiego z dnia 17.11.2020 r. (data wpływu 19.11.2020 r. do ZZ                                   
w Sandomierzu), postępowanie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie 
urządzeń wodnych, tj.: studni P-1 dla celów rolniczych - nawadnianie drzew owocowych, zlokalizowanej 
na dz. nr ewid. 33 w m. Jabłonica, gm. Szydłów, oraz na szczególne korzystania z wód przez pobór wód 
podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia – studni P-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 33                   
w m. Jabłonica, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, udzielonego decyzją Starosty 
Staszowskiego, znak: OŚ.6341.2.2016.IIIB z dnia 05.02.2016 r. z tytułu zrzeczenia się uprawnień. 

 
 Zasięg obejmuje działki ewidencyjne nr: 33, 11, 45, 69, 31, 32, 67, 34, 35, 66, 68, obręb 0004 

Jabłonica, m. Jabłonica, jednostka ewidencyjna 261208_2 Szydłów – obszar wiejski, gm. Szydłów, pow. 
staszowski, woj. świętokrzyskie. 

 
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. 

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 
Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 700-1500), a ewentualne wnioski i uwagi  
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 
      
    
          
 

                                                                                       
Krzysztof Sobiecki 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu 
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują (e-PUAP): 

1. Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów – celem ogłoszenia 
2. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów – celem ogłoszenia  
3. 2 x A/a+ BIP – celem ogłoszenia 


