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OBWIESZCZENIE 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Kielce, 10 marca 2023r. 

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), 

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH 

zawiadamia, że na wniosek Pani Bożeny Wrony, złożony w dniu 16.05.2022r., uzupełniony w dniu 

19.0l.2023r. przy piśmie 18.0l.2023r. oraz w dniu 06.03.2023r., wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: 

1) usługi wodne, obejmujące:

- pobór wód w okresie od 01.04. - 30.09. każdego roku z rzeki Mierzawa w km 39+530

z wykorzystaniem istniejącego ujęcia brzegowego;
- piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Łowinka (Łowinianka) w km 0+110 w okresie od 01.04. -

30.09. każdego roku, za pomocą istniejącej zastawki betonowej do rzędnej 236,90 m n.p.m.;

- pobór wód powierzchniowych w okresie od 01.04. - 30.09. każdego roku z rzeki Łowinki

(Łowinianki) w km 0+112 z wykorzystaniem istniejącego ujęcia brzegowego;

2) szczególne korzystanie z wód, polegające na nawadnianiu upraw szkółki drzew i roślin

ozdobnych, zlokalizowanej w miejscowości Boleścice, Wojciechowice, gmina Sędziszów oraz w

miejscowości Deszno, gm. Nagłowice.

Stosownie do treści art. 10 i art. 73 ww. ustawy Kpa, tut. Zarząd informuje, że w terminie do 7 dni 

od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym 

materiałem dowodowym w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, przy ul. Kopernika 6, 28-100 

Busko-Zdrój, Ili piętro, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia, 

dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą 

mailową (zzkielce@wody.gov.pl) lub telefonicznie (532-033-347). 

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło jego doręczenie. 

Stronami w niniejszej sprawie są podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód, tj. właściciele niżej wymienionych nieruchomości: 

Jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów - obszar wiejski, obręb 0003 Boleścice, gm. Sędziszów, 

powiat jędrzejowski - działki ewid. nr: 23/1, 24, 23/2, 79, 444, 492, 493, 494, 495, 22/1, 497, 22/1, 22/2, 

1, 2, 3, 442, 443, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 478, 434, 433,432, 431, 481, 479, 496, 430, 429; 

Jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów - obszar wiejski, obręb 0031 Wojciechowice, gm. 

Sędziszów, powiat jędrzejowski - działki ewid. nr: 67, 68, 69, 70/1, 539, 27, 28, 29, 30/1, 526, 527, 1, 2, 

3, 4; 
Jednostka ewidencyjna: 260204_2 Nagłowice, obręb 0005 Deszno, gm. Nagłowice, powiat 

jędrzejowski - działki ewid. nr: 1162, 1163/1, 1163/2, 1151, 1161, 1253, 1164, 1334, 1165, 1166; 

Jednostka ewidencyjna: 260206_5 Sędziszów - obszar wiejski, obręb 0015 towinia, gm. Sędziszów, 

powiat jędrzejowski - działki ewid. nr: 1176, 174. 

Ponadto, z uwagi na napływ dużej ilości wniosków oraz biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe 
postępowanie administracyjne prowadzone jest w trybie obwieszczenia publicznego, w celu 

zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, Zarząd Zlewni w Kielcach, 

działając na podstawie art. 36 ww. ustawy Kpa, wyznacza przewidywany termin załatwienia niniejszej 
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