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INFORMACIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U.
z 202a r., póz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że
zostało wszczęte na wniosek z dnia 05.12.2022 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) oraz
jego uzupełnieniem w dniu 17.01.2023 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Pana Mateusza
Fortuna postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

l) wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu;
2) usługi wodne tj. pobór wód;
3) szczególne korzystanie z wód tj. korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na

potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.póz. 333), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działki ewidencyjne o nr:
-103 obręb 0017 Stare Kqty Folwarki, jednostka ewidencyjna 260106_5 Stopnica - obszar wiejski, powiat
buski, woj. świętokrzyskie,
- 1060, 1093, 1051, 1052 obręb 0015 Skrobaczów, jednostka ewidencyjna 260106_5 Stopnica - obszar
wiejski, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10§ l iart.73 § l 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 l (poniedziałek - piątek w godz. 7°°-15°°), a ewentualne wnioski i uwagi
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

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

Otrzymują (e-PUAP):
l. Urząd Miasta i Gminy Stopnica - celem ogłoszenia
2. 2 x Aa.+ BIP - celem ogłoszenia
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