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KR.ZUZ.4.4210.157.2021.AK 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO 

 
            Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U.  
z 2021 r., poz. 624, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że 
wszczęto na wniosek Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z 
siedzibą w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72; 25-602 Kielce, działającego przez pełnomocnika Panią  
Weronikę Słodkowicz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:  
1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego - budowę kładki pieszo-
rowerowej w km 1+260 cieku bez nazwy (ciek od Jarząbek) dz. nr ew. 406/2 obręb 0011 Jarząbki w m. 
Jarząbki, obiektu mostowego jednoprzęsłowego, wraz z reprofilacją skarp, oczyszczeniem i umocnieniem 
koryta cieku,  
2. przebudowę końcowego odcinka istniejącego rowu przydrożnego od strony wschodniej w zakresie:  
    a) budowy odcinka zarurowania rowu na długości ~19,1 m na wejściu do cieku bez nazwy. Odcinek   
        zarurowania będzie się składał z rury HDPE średnicy 0,5 m. 
3. przebudowę końcowego odcinka istniejącego rowu przydrożnego od strony zachodniej w zakresie: 
     a) rozbiórki prefabrykowanego, betonowego umocnienia końca istniejącego zarurowania rowu     
         przydrożnego zlokalizowanego pod zjazdem z drogi DW765;  
     b) budowy odcinka zarurowania rowu na długości ~7,2 m na wejściu do cieku bez nazwy. Projektuje 

się odcinek zarurowania rowu składający się z rury HDPE średnicy 0,5 m oraz studzienki rewizyjnej 
średnicy 0,8 m. Projektowany odcinek zarurowania jest kontynuacją istniejącego odcinka 
zarurowania zlokalizowanego pod zjazdem z drogi DW765.  

realizowanych w ramach zadania „Budowa kładki dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 765 w km 

13+786 w miejscowości Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego”.  

           Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek: 
-nr ew. 421; 406/2; 62/1; 63/4 i 63/7 obręb 0011 Jarząbki, jednostka ewidencyjna 260102_2 Gnojno, 
gm. Gnojno, pow. buski 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. 800-1600), 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/ 

 
 
 
Otrzymują (e-PUAP): 

1. Urząd Gminy Gnojno 

Gnojno 145, 28-114 Gnojno  – celem ogłoszenia 

2. 2 x Aa+ BIP – celem ogłoszenia 


