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Warszawa, dnia 2.3 kwietnia 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 

Minister Infrastruktury zawiadamia, iż w związku ze zmianą wniosku Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie reprezentowanego przez pełnomocnika - radcę prawnego Pawła Kulińskiego, 
dokonaną pismem z dnia 15 kwietnia 2021 r., zmianie uległ przedmiot postępowania wskazany 
w zawiadomieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 października 2020 r., 
znak: DOK.DOK3.9700.21.2020.MM. 

W związku z powyższym, prowadzone dotychczas postępowanie w sprawie o wydanie 
pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie, odbudowę i przebudowę rowów melioracyjnych 
na terenie miejscowości: Szaniawy Matysy, Szaniawy Poniaty, Trzebieszów Pierwszy w gminie 
Trzebieszów, Strzyżew w gminie Łuków, w powiecie łukowskim oraz Soku le w gminie Kąkolewnica, 
w powiecie radzyńskim, a także odmulenie rzeki Krzny Południowej, 

będzie prowadzone w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie 
i przebudowę rowów melioracyjnych, a także na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych 
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem 
urządzeń wodnych, tj. rzeki Krzny Południowej na odcinku 17+314-19+040, 

na terenie miejscowości: Szaniawy Matysy, Szaniawy Poniaty, Trzebieszów Pierwszy w gminie 
Trzebieszów, Strzyżew w gminie Łuków, w powiecie łukowskim oraz Soku le w gminie Kąkolewnica, 
w powiecie radzyńskim, w ramach zadania pn. "Szaniawy" - melioracje użytków rolnych, gmina 
Trzebieszów, pow. łukowski - etap I. 

Jednocześnie, Minister Infrastruktury zawiadamia, że zgromadził całość materiału dowodowego 
w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej 

"Kpa", strony postępowania, przed wydaniem rozstrzygnięcia, mają prawo wypowiedzieć 
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia niniejszego pisma. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy 
Świat 6/12, Warszawa, pok. 118, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80. 
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