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Na podstawie:
-art. 10§l,art.49iart,61 §li§4ustawyzdnia14czerwca1960r,-Kodekspostępowania
ad m in istracyjnego ( Dz. U. z 2O2L r., poz, 7 35 z późn. zm.),
- art.389 pkt 1), pkt 2) ipkt 6)w związku zart,16 pkt 65 lit. d), art. 17 ust. 1pkt 3) lit. a), art.35 ust.3
pkt 1), art. 34 pkt 12) ustawy z dnia 20 lipca 2OI7 r, Prawo wodne (Dz. U. z2O2I f ., poz,2233 z poŹn.

zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku
złożonego w dniu Q7,I0.2O2t r. (data wpływu 22.I0.2O2L r., doZZ w Sandomierzu) zostało wszczęte na

wniosek Pana Łukasza Chmielewskiego, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych:
a) ujęcia wód podziemnych - studni S1/1, służącej do poboru wód podziemnych do nawadniania

upraw, na działce nr ew. 1, obręb 0014 Wola Żyzna, m, Wola Żyzna, gm. Szydłów, pow.staszowski,
woj. świętokrzyskie,

b) systemu do nawadniania upraw, na działce nr ew. 1obręb 00].4 Wola Żyzna, m. Wola Żyzna, gm,

Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

2, Usługi wodne, obejmujące pobór wód podziemnych do celów rolniczych, tj. na potrzeby nawadniania
upraw, za pomocą ujęcia składającego się ze studnigłębinowejSt/1,, zlokalizowanej na działce nr ew.

1, obręb 0014 Wola Żyzna, m. Wola Żyzna, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
3, Szczególne korzystanie z wód, polegające na nawadnianiu upraw systemem kropelkowym na działce

nr ew. 1, obręb 0014 Wola Żyzna, m. Wola Żyzna, gm. Szydłów, pow.staszowski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr ew.: 1-, 3,

469 obręb 0074 Wola Żyzna, jednostka ewidencyjna 261208*5 Szydłow - obszar wiejski, 2510, 2033/1,

2034/1 obręb 0013 Szydłów, jednostka ewidencyjna 267208_4 Szydłów - miasto, gm, Szydłow, pow,

staszow ski, w oj, św iętokrzys ki e,

Ponieważ nieuregulowany stan prawny nieruchomoŚci, o których mowa W art. 409 ust. 1 pkt 2) lit.

e), lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właŚciciela

nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia

wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich
wydaniu, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez

obwieszczenie,
Dlatego zgodnie zart,LO § 1iart.73 § 1Kodeksu 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 Zgod Wodnoprawnych, pok. nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek -
piątek, 700-1500). Sprawę prowadzi pan Jarosław Żyla (telefon t2/ 628-42-61) 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 zgloszenia przez

strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne

zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4 a, 27 -600 Sandomierz
tel,: (12) 628 42 42|'faks: (12) 628 42 41 | e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl www.wody,gov.pl



Zgodnie z art. 400 ust, 7 ustawy Prawo wodne, informację_ ",^[Ti::.1"::j'::"iilli:";
orr"'o'jili'*i, 1orr*,. podano do publicznej wiadomości popriez jej wywieszenie na tablicach

.i^ ,7n.-ąAlt 7larrrni r,rl §andomierzu,
[ffi}l;:;i,#;;; ilil;,*i-woon.go Wody Polskie _ Zarządu Zlewni w Sandomierzu,

C+aczarrria ^rA? nA strOnaCh
i,'r:"r'ff:' ilil:l'J;Til,"i ,,ri"rruo",o,,J,", ,,.rortwie powiatowym w Staszowie, oraz na stronach

podmiotowych Biuletynu lnformacji Publicznej ww, urzędów,

Ęil"#;'::i]fi'uffi;-;;;ń";;;;o"*.nia administracyjnego, w przypadku zawiadomienia
.- .._l.,..,i^ 4A A^i nr{ rlnia rłr ktńnrm

,.r";T;:;;il;:r""ie, zawiadomienie uwiża się za dokon.n" pó upływie ,4 dni od dnia, w którym

nastąpiło publiczne obwieszczenie,
lnformacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie,bip,gov,pl

pouczenie

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach okeŚlonvch w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r.Kodekspostępowaniaajministracylnego(Dz. u.zŹoztr,poz,735zpoźn,zm,) lubwterminiewyznaczonymprzezorgan

w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponag|enia, ponaglenie

winno zawierać uzasadnienie

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem orBanu prowadzącego postępowanle

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 z dnia27 kwietnia 2016 r, w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oiobowych i w sprawie swobodnego PrzePłYwu tYch danYch oraz

u.t vl.ni. dyrektywy 95/46/wE (RoDo) informuje się jak w zał, nr 1

data publicznego obwieszczenia:

Dariusz Gorzkiewicz

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podóisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzvmuia (ZPO. Poczta Polska):

1. Łukasz Chmielewski
Ż.Pozostałestronypostępowaniawgrozdzielnikazawiadomionewtrybieart.49Kpapoprzezobwieszczenie

zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach podmiotowych Biuletynu lnformacji Publicznej odPowiednio:

zarząduzlewni wód polskich w sandomierzu, urzędzie Miasta i Gminy w szydłowie, starostwie powiatowym

w staszowie.
3. Aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul, DługoŚza 4a,27-600 Sandomierz l ^_..^l.
i"l., tr il 628 4242 | faks: (12) 628 42 41 | e_mai|: zz_sandomierz@wody.gov.pl www.wody.gov,pl
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INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMlNlsTRAcYJNEGo

Zgodnie z art, 40O ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2OL7 roku - Prawo wodne (Dz. U, z 2021r,, poz. ż233
z poźn" zm,) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie informuje, ze zostało wszczęte na wniosek Pana Łukasz Chmielewskiego, postępowanie
administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych:
a) ujęcia wód podziemnych - studni SL/t, slużącej do poboru wód podziemnych do nawadniania

upraw, na działce nr ew. 1, obręb 0014 Wola Żyzna, m. Wola Żyzna, gm, Szydłów, pow.staszowski,
woj. świętokrzyskie,

b) systemu do nawadniania upraw, na działce nr ew, 1- obręb 0014 Wola Żyzna, m. Wola Żyzna, gm,

Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.
2. Usługi wodne, obejmujące pobór wód podziemnych do celów rolniczych, tj. na potrzeby nawadniania

upraw, za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowe jS1,/1,, zlokalizowanej na działce nr ew.
1, obręb 0014 Wola Żyzna, m. Wola Żyzna, gm. Szydłów, pow. staszowski, woj, świętokrzyskie.

3. Szczególne korzystanie zwód, polegające na nawadnianiu upraw systemem kropelkowym na działce
nr ew. 1, obręb 0014 Wola Żyzna, m. Wola Żyzna, gm, Szydłów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie,

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr ew.: 7, j,
469 obręb 0074 Wola Żyzna, jednostka ewidencyjna 261208_5 Szydłow - obszar wiejski, 2510, 2033/7,
2034/1 obręb 0073 Szydłow, jednostka ewidencyjna 261208_4 Szydłów - miasto, gm. Szydłów, pow.
sta szowski, w oj. święto krzys ki e.

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 takze 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. 7:00-15:00), a ewentualne wnioski i uwagi 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.

Dariusz Gorzkiewicz
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzvmuia (e-PUAP):

t. Urząd Miasta i Gminy Szydłów - celem ogłoszenia
2. Starostwo Powiatowe w Staszowie - celem ogłoszenia
3. 2 xAa + BlP-celem ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a,27-600 Sandomierz
tel.: + 48 (12) 62 84 242| faks: +48 (12) 62 84 241 | e-mail: zz-
sandomiez@wody. gov.pl www.wody.gov.pl


