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Obwieszczenie o wydaniu decyzji 
 

Na podstawie 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz 

art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2096 ze zm.) 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

z dniem 26.09.2019 r.  

ogłasza decyzję z dnia 23.09.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG 

 

w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych 

i Autostrad, działającemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 

i reprezentowanemu przez pełnomocnika dotyczącego:  

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa 

Łódzkiego z dnia 01.06.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.36.2015.PŁ; 

2. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa 

Łódzkiego z dnia 22.10.2015 r., znak: RŚVI.7322.1.110.,2015.PŁ; 

3. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:   

a.  wykonanie i likwidację urządzeń wodnych; 

b. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi 

ekspresowej S14 do wód i urządzeń wodnych, 

c. szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzeniem wód zgromadzonych                                        

w nieszczelnych rowach bezpośrednio do rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych, 

w ramach zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – 

Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódz Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódz Teofilów” (bez 

węzła) – DK91 w m. Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy 

Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódz Teofilów”,  

Dyrektor 

Magdalena Żmuda 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

Załącznik: 

- decyzja z dnia 23.09.2019 r., znak: PO.RUZ.421.211.7.2019.DG 


