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KR.ZUZ.4.4210.267.2022.NP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49iart. 61§ l i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.póz. 2000.) w związku z art. 414 ust. l pkt 2), art. 418
ust. l, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor
Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że
decyzją, znak: KR.ZUZ.4.4210.267.2022.NP z dnia 09.12.2022 r. wygaszono Gminie Stopnica z siedzibą
T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzenie do rzeki
Stopniczanka w km. 287+615 za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacyjnego oraz rowu
otwartego, oczyszczonych ścieków z oczyszczalni znajdującej się w m. Falęcin Stary.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr.
- 822/1, 822/2, 821, 820/2, 819/1 i 833 - obręb 0019 Falęcin Stary, jednostka ewidencyjna: 260106_
Stopnica - obszar wiejski, grn. Stopnica, powiat buski, woj. świętokrzyskie,
- 251/3 - obręb 0012 Kqty Nowe, jednostka ewidencyjna: 260106_ Stopnica - obszar wiejski, grn. Stopnica,
powiat buski, woj. świętokrzyskie,
- 541 - obręb 0017 Stare Kqty Folwarki, jednostka ewidencyjna: 260106_ Stopnica - obszar wiejski, grn.
Stopnica, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Z uwagi, że w zasięgu oddziaływania jest nieuregulowany stan prawny - strony w postępowaniu
zawiadomione zostaną o tym etapie postępowania w trybie art. 49 Kpa strony poprzez Obwieszczenie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sandomierzu, ul.
Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pak. Nr l, w godzinach pracy Zarządu
(poniedziałek - piątek w godz. 8°°-16°°). Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W myśl art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie - doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Przed upływem
terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § l Kpa). Wniesienie odwołania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji ( art. 130 § 2 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele ni pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne informację o wszczęciu
postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na
tablicy ogłoszeń; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sandomierzu,
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Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju oraz na stronach
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kpa, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie.
Informacja została zamieszczona na stronie internetowej httDs://wodypolskie.bip.Rov.pl

Dariusz Gorzkiewicz
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym

Otrzymują:
l. Gmina Stopnica z siedzibą ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie
zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio:
Zarządzie Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica i Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju-
e-PUAP
3. Aa
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