
Radom, 1 marca 2023 r. 

Pañstwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Poiskie 

Dyrektor Zarz4du Ziewni 

w Radomiu 

WA.ZUZ.4.4211.5 2022.AM 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego 

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam, ze Dyrektor Zarzdu Ziewni w Radomiu Parstwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie wydat decyzjq z dnia 1 marca 2023 r. znak: 

WA.ZUZ.4.4211..2022.AM dotyczqcq przeniesienia na rzecz Powiatowego Zarz4du Drog w Kielcach, 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pozwoleñ wodnoprawnych udzielonych przez Dyrektora Zarzqdu Zlewni 

w Radomlu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie decyzj znak: 

WA.ZUZ.4.4210.31.2022.AK z dnia 26 maja 2022 r. dia Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 

Stupia, niezbdnych do realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr0634Tw ramach zadania 

pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej DP0634T na odc. od km 2+675 do km 3+890 - do skrzyzowania 
z DW751 do DP0635T w miejscowoci Stara Stupia", na: 

1. likwidacjq urzqdze6 wodnych tj. odcinków rowów przydroznych wraz z przepustami 
ziokalizowanymi w ich cigu: P0 stronie Iewej w km 3+251 do km 3+275, p0 Stronie prawej 
w km 3+265 do km 3+408 oraz w km 3+847 do 3+860 (dziatki rir ew. 601/4 obrb 0017 Stara 
Stupia) 

2. wykonanie I przebudowq urzqdze6 wodnych obejmujcych: 

- przebudowq rowów przydroznych P0 stronie prawej wraz z przepustami pod zjazdami a 
skrzyzowaniem, 

- przebudowq przepustu pod drogj powiatowcl DP0634T w km 3+209, 

- budowQ wylotów przykanalików z wpustów deszczowych WP1 do WP19 
3. ustug wodn poIegajq na odprowadzaniu wód opadowych I roztopowych do odbiorników wód 

z wpustów ulicznych wylotami przykanalików o 9r. 200 mm oznaczonych jako WP1 do WP19. 

Powyzsze zawiadomienie uwaza siq za dokonane P0 uptywie czternastu dni od dnia, w którym 

nast4pito publiczne jego udostpnienie. Stronie postpowania, zawiadomionej w formie obwieszczenia 
o wydanlu ww. decyzji, stuzy prawo ziozenia do Zarzdu Ziewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 

Radom, wniosku o wydanie jej odpisu. We wniosku wskaza6 nalezy sposób I form, w jakiej odpis decyzji 
ma by6 stronie udostpniony. 
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