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OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021, póz.624 ze zm.) w związku z art. 49 i 79a ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2021 r. póz. 735 ze zm.)

zawiadamia, iż zebrano całość materia ł w i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie

piętrzenia wód rzeki Pilicy na jazie zlokalizowanym w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m

i ustalenia rzędnych poziomu wody w poszczególnych stawach, poboru wód rz. Pilicy dla potrzeb obiektu

stawowego „Okołowice" o łącznej powierzchni lustra wody 117,83 ha, odprowadzania wody ze stawów

do rz. Pilicy i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na jazie piętrzącym w Okołowicach,

grn. Koniecpol, woj. śląskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom

czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się
z zebranymi materiałami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiał w oraz zgłoszonych

żądań. Jednocześnie mając na uwadze art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, informuję, iż mimo poprawnego wezwania wnioskodawcy do wyjaśnienia i uzupełnienia

braków i przedłożenia zweryfikowanych i uzupełnionych dokumentów, dotyczących podjętego

postępowania administracyjnego, w określonym 21 dniowym terminie nie wpłynęły żadne wyjaśnienia,

uzupełnienia oraz nowe materiały i dowody w przedmiotowej sprawie, co będzie skutkować wydaniem

decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Ze zgromadzoną dokumentacją w ww. sprawie strony mogą zapoznać się, w terminie 14 dni od dnia

otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach od 8.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym lub

mailowym ustaleniu terminu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia

Podpis osoby upoważnionej:

Dostępne publicznie:

1. Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski (tablica ogłoszeń)

2. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol (tablica ogłoszeń)

3, Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa (tablica ogłoszeń)

Sprawę prowadzi: Dariusz Łaski
e-mail: dariusz.laski@wodypolskie.gov.pt
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