
Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 

Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 

WA.RUZ.421.202.2019.A2 

OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

z dnia ż lipca 2019r. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) 

zawiadamiam 

o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu i na rzecz którego 
działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Zbigniew Pytlos przedstawiciel Konsorcjum firm: 
Budimex S. A. - Strabag Sp. z o. o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzeń  wodnych tj. wykonanie odcinków rowów przydrożnych wraz z przepustami/zarurowaniami, 

wykonanie wylotów do rowów przydrożnych z drenażu odwadniającego korpus drogowy, wykonanie 

wylotów kanalizacji deszczowej (w tym wylotów z kolektorów, przykanalików i ścieków skarpowych), 

wykonanie wylotów sączków skarpowych do odbiorników, budowę  zbiorników kompensacyjnych dla 

płazów, likwidację  odcinków istniejących rowów przydrożnych wraz z przepustami/zarurowaniami na 

tych rowach oraz na usługę  wodną  - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń  
wodnych i wód w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej 514 Zachodniej 

Obwodnicy Łodzi. Część  nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, 

Zad. A - Odcinek I węzeł  „Łódź  Lublinek" - węzeł  „Łódź  Teofilów". Inwestycja jest planowana na 

terenie miasta Łódź  (Bałuty, Polesie), gminy Aleksandrów Łódzki (obr: Rąbień, Rąbień  AB, Antoniew), 

gminy Konstantynów Łódzki (obr: K-18), gminy Pabianice (obr: Szynkielew). 

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia 

stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  
o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. 

Akta sprawy dostępne są  w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą  ul. Zarzecze 1313, w Wydziale Zgód 

Wodnoprawnych, pok. 143 w godz. 910 — 1530. 
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony 

uwag i ewentualnych uzupełnień  do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie 
zakończone decyzją, wydaną  na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

Zawiadamiając o powyższym informuję  strony postępowania o możliwości składania uwag 

i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 
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