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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art . 127 us!. 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 postf,lpowania administracyjnego (Oz. U. z 2016 r ., 

poz. 23, z p6i:n . zm.) zawiadamiam, ze przed Marszalkiem Wojew6dztwa Mazowieckiego toczy si~ post~powanie 

administracyjne, wszcz~te na wniosek Generalnego Oyrektora Or6g Krajowych i Autostrad , w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, wykonanie wylot6w kanalizacji 

deszczowej projektowanej drogi ekspresowej S - 8, dr6g lokalnych, serwisowych, nasyp6w drogowych, wykonanie 

wylot6w z przykanalik6w, wykonanie row6w drogowych, wykonanie przepust6w hydrologicznych, likwidacja istniejqcych 

row6w drogowych , likwidacja istniejqcych wylot6w oraz likwidacja istniejqcych przepust6w hydrogologicznych, 

w zwiqzku z projektem "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametr6w drogi ekspresowej na odcinku: od wf,lzla 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". 

Informujf,l , ze zgromadzony zostal material dowodowy niezbf,ldny do wydania decyzji administracyjnej . 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks postf,lpowania administracyjnego informujf,l ponadto, 

ze stronom przysluguje prawo wypowiedzenia sif,l 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 Urzf,ldu Marszalkowskiego 

Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie , ul. ks . I. Klopotowskiego 5, pok . nr 130, tel. (22) 59 79 096, w terminie 

14 dni od daty dorf,lczenia, 0 kt6rym mowa wart . 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego . 
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Laureal Polskl9j Nagrody Jakosci. Urz'ld realizuje zadania w opareiu a zinlegrowany syslem zarz'ldzania zgodny z normamo: PN-EN ISO 9001 :2009, PN-EN ISO 14001 2005, 
PN ISOIIEG 27001 :2007, OHSAS 18001 :2007, Systemem Przeelwdzialama Zagrozeniom Konupcyjnym oraz na podstawle wytyeznyeh PN-ISO 26000. 
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