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OBWIESZCZENIE 
Dyrektora Regionalnego ZarzCldu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
z dnia ItS.o 1-. 2019 r. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zwiqzku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a tiret 
pierwsze oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 
ze zm.) 

zawiadamiam 

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych 
i Autostrad, Oddziat w todzi, ul. Irysowa 2, 91-857 t6dz, w imieniu i na rzecz kt6rego dziata na mocy 
udzielonego petnomocnictwa Pan Zbigniew Pytlos przedstawiciel Konsorcjum firm: Budimex 5. A. -
5trabag 5p. z O. O. z siedzibCl w Rzgowie ul. Kr6tka 2 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie urzqdzen wodnych tj. przebudow~ rowu polegajClCCl na: wykonaniu przepustu 
tymczasowego PTl - przepust kotowy oraz na likwidacji przepustu tymczasowego PTl - wraz 
z post~pem rob6t budowlanych zwiqzanych z inwestycjq pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej 514 
Zachodniej Obwodnicy lodzi. Cz~sc nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej 514 Zachodniej 
Obwodnicy todzi, Zad. A - Odcinek I w~zet "t6dz Lublinek" - w~zet "t6dz Teofil6w". 

Jednoczesnie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu 
w prowadzonym post~powaniu administracyjnym, informuj~ 0 moiliwosci zapoznania si~ z aktami 
sprawy, zebranych dowod6w i zgtaszania ewentualnych uwag. 

Akta sprawy dost~pne Sq w Regionalnym Zarzqdzie Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibq ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zg6d 
Wodnoprawnych, pok. 144 w godzinach 83°_14°°. 

Ponadto informuj~, ie po uptywie wW. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony 
uwag i ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe post~powanie administracyjne 
zostanie zakonczone decyzjq, wydanq na podstawie ztoionego wniosku i materiat6w zgromadzonych 
przez organ. 

Zawiadamiajqc 0 powyiszym informuj~ strony post~powania 0 moiliwosci sktadania uwag 
i wniosk6w w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomosci. 
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Warszawa, dnia 2019 -07- 1 5 

ZAWIADOMIENIE 
o wSZCZ~CIU POST~POWANIA 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEilpowania 

administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. paz. 2096 ze zm.) w zwi'lzku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a tiret 

pierwsze oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r., paz. 2268 ze 

zm.) zawiadamiam a wszczEilciupostEilPowania administracyjnego na wniosek Generalnej Oyrekcji Or6g 

Krajowych i Autostrad, Oddziat w todzi, ul. Irysowa 2, 91-857 t6dz, w imieniu ina rzecz kt6rego dziata 

na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Zbigniew Pytlos przedstawiciel Konsorcjum firm: Budimex 

5. A. - 5trabag 5p. z o. o. z siedzib'l w Rzgowie ul. Kr6tka 2 w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urz'ldzen wodnych tj. przebudowEil rowu polegaj'lc'l na: wykonaniu 

przepustu tymczasowego PTl- przepust kotowy oraz na likwidacji przepustu tymczasowego PTl- wraz 

z postEilpem rob6t budowlanych zwi'lzanych z inwestycj'l pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej 514 

Zachodniej Obwodnicy todzi. CZEilSC nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej 514 Zachodniej 

Obwodnicy todzi, Zad. A - Odcinek I wEilzet "t6dz Lublinek" - wEilzet "t6dz TeofiI6w". 

Jednoczesnie, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu 

w prowadzonym postEilPowaniu administracyjnym, informujEil a moiliwosci zapoznania siEil, po 

uprzednim um6wieniu, z aktami sprawy, wypowiedzenia siEil co do zebranych dowod6w i zgtaszania 

ewentualnych uwag w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Akta sprawy dostEilpne s'l w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalny 

Zarz'ld Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzib'l przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 

w Wydziale Zg6d Wodnoprawnych w pok. 144 w godz. 83°_14°°. 

Ponadto informujEil, ie po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony 

uwag i ewentualnych uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne 

zostanie zakonczone wydaniem decyzji na podstawie ztoionego wniosku i materiat6w zgromadzonych 

przez organ. 
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