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ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCI U POSTĘPOWAN IA ADMINISTRACYJ N EGO
Na podstawie art. 10 I 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), oraz art. 545 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach, ul.
Witosa 86, 25-561 Kielce zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Pana Mariusza Pobochy, działającego
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 sierpnia 2017r. Wójta Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17,
32-210 Książ Wielki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Książ Wielki na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód
opadowych i roztopowych poprzez rów infiltracyjny do ziemi w ramach inwestycji pod nazwą:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 140206K Kolonia Książ Mały Charścina”.
Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami
w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, II piętro, pokój 212, tel. 41 33 400 99
(wew. 212 i 312) i wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, uwagi co do
zebranych dowodów i materiałów lub przesłać ewentualne zastrzeżenia pisemne.
Po upływie ww. terminu w przypadku braku zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych, wniosek
zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.
Sprawę prowadzi: Pani Magdalena Szlaga.
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Uwaga:
Proszę, aby Gmina Ksiqż Wielki, w myśl art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, powyższq informację
jeden egzemplarz zawiadomienia o wszczęciu postępowania, umieściła na tablicy ogłoszeń w siedzibie
urzędu lub w sposób zwyczajowo przyjęty.
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