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ZAWIADOMIENIE 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Kielce, 10 marca 2023r. 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 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 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2000 ze zm.) tut. Zarząd informuje, że w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku

Zdroju, przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, Ili piętro, pokój nr 46, a także składać pisemnie wszelkie 

wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia, dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu 

możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową lub telefonicznie. Wgląd w akt sprawy nie 

jest obowiązkowy. 

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony 

w oparciu o posiadane dowody. 

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 sprawy do dnia 

18.05.2023r. z zastrzeżeniem, że decyzja zostanie wydana niezwłocznie, po upływie terminu, 

przewidzianego na dokonanie czynności, o których mowa w art. 10 ww. ustawy Kpa i po otrzymaniu 

informacji ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, z Urzędu Gminy Nagłowice oraz Urzędu Gminy 

Sędziszów o podaniu obwieszczeń, informujących o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, 

zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kpa. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 37 Kpa stronom postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie, do 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni 

w Kielcach, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym

zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Sprawę prowadzi: Anna Mastalińska, kontakt mailowy: anna.mastalinska@wody.gov.pl i telefoniczny: 532-033-347. 
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