
 

 
Znak: RLO.6341.7.2015                                          Busko-Zdrój, dn. 2015.05.29 
                   

Z A W I A D O M I E N I E 

Zgodnie z art.  36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./  

z a w i a d a m i a m 

że sprawa wydania Gminie Busko-Zdrój pozwolenia  wodnoprawnego  na  

wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z 

planowaną inwestycją polegającą na przebudowie istniejącego rowu odwadniającego 

w rejonie ul. Gaik w Busku-Zdroju oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: 

RLO.6341.36.2012 z dnia 27.02.2013 r., nie może być rozpatrzona  w ustawowym 

terminie. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w  Busku-Zdroju nie może skutecznie prowadzić postępowania administracyjnego                       

w przedmiotowej sprawie, ponieważ do tut. Starostwa, do dnia dzisiejszego, tj. 

29.05.2015 r., nie wpłynęło potwierdzenie otrzymania naszego zawiadomienia znak: 

RLO.6341.7.2015 z dnia 2015.04.08, przez stronę postępowania, mieszkającą w 

USA - zgodnie  z załączonym do wniosku  operatem wodnoprawnym. 

Ustalenie dlaczego nie otrzymaliśmy zwrotu listu lub potwierdzenia jego 

doręczenia będzie trwało około  trzy miesiące. 

Informuję, że tut. Wydział próbował się skontaktować ze stroną postępowania 

również poprzez pocztę elektroniczną, na adres wskazany nam przez autora operatu 

wodnoprawnego, jednakże nie otrzymał żadnej odpowiedzi.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 Kpa termin załatwienia sprawy 

przedłużam do dnia  30 września 2015 roku. 

Jednocześnie wzywam Wnioskodawcę do sprawdzenia  poprawności 

podanego w dokumentacji załączonej do wniosku adresu strony – współwłaściciela 

działki nr 200 obręb 02 m. Busko-Zdrój i jego potwierdzenia w terminie do dnia 15 

czerwca 2015 r., gdyż  zgodnie z art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne /j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469/,  część opisowa operatu zawiera m.in. opis 

stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 

z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli. 

 

 

Otrzymują strony postępowania  
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