
Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwolen Zintegrowanych 
i Wodnoprawnych (.W)t.tzowszs.
ul. ks. I Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa 
tel. (22) 5979481. fax : (22) 5979484 serce Polski 

Warszawa, ~ sierpnia 2016 r. 1111111111111111111111111111 
P_3~7543 

PZ-11.7322 .5.116.2016.MW 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2015 r. poz. 469, 

z p6i:n. zm .), w zwiqzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego 

(Oz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn . zm.) zawiadamiam, ze przed Marszalkiem Wojew6dztwa Mazowieckiego toczy si~ 

post~powanie administracyjne, wszcz~te na wniosek Generalnego Oyrektora Or6g Krajowych i Autostrad, 

reprezentowanego przez Zenona Oobaczewskiego , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacj~ 

rurociqg6w drenarskich wraz z wylotami , row6w melioracyjnych , przepust6w i dw6ch zbiornik6w wodnych oraz 

wykonanie nowych rurociqg6w drenarskich wraz z niezb~dnymi budowlami, przyjmujqcych wody drenarskie 

z poprzecinanych sqczk6w i zbieraczy, nowych odcink6w row6w w pasie drogowym, w tym wykonanie przepust6w 

rurociqg6w, nowych wylot6w na zbieraczach i rurociqgach, w zwiqzku z rozbudowq drogi krajowej nr 8 

do parametr6w drogi ekspresowej na odcinku: od w~zla z drogq wojew6dzkq nr 579 w Radziejowicach do w~zla 

Paszk6w z drogq wojew6dzkq nr 721 w Wolicy; Zadanie I: Radziejowice - Przeszkoda od km 420+100 do km 430+000. 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego informuj~ ponadto, 

ze stronom przysluguje prawo wypowiedzenia si~ co do zebranych w sprawie dowod6w i material6w oraz zgloszonych 

zqdan. 

Zainteresowane strony mogq zapoznac si~ z dokumentami sprawy i zlozyc ewentualne uwagi i zastrzezenia 

w Oepartamencie Gospodarki Odpadami oraz Pozwolen Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urz~du Marszalkowskiego 

Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Klopotowskiego 5, pok. nr 117, tel. (22) 356 38 25, w terminie 

7 dni od daty dor~czenia, 0 kt6rym mowa wart. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. 
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