Państwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RUZ.4210.243m .2020.NH

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia ..-2.0 ... stycznia 2021 r.
Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t. j .), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a) tiret pierwsze
oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 t .j . ze zm .)
zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 20.01.2021 r., znak: WA.RUZ.4210.243m .2020.NH dla Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, w imieniu i na rzecz której działa Pani Anna Ewa
Kędzierawska, w sprawie wygaszenia następujących pozwoleń wodnoprawnych udzielonych przez
Marszałka Województwa Łódzkiego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentów
drogi ekspresowej S8 :
Kilometraż

odcinka

od km 344+350
do km 345+100
od km 356+ 700
do km 367+000
od km 367+000
do km 376+800
km 384+530
km 395+055
km 404+600

Data wydania

Data obowiązywania

RŚVI. 7322.2.44.2013 . PŁ

27.11.2013

26.11.2023

RO .Vl .62133.4.4.2011.MP
RO.Vl .62133.4.7.2011.MP

23.02.2011
23.03.2011

22.02.2021
22.03.2021

RO .Vl.62133 .8.5.2011. MP

22.03.2011

21.03 .2021

ROVI .7322.2.42.2012. PŁ

28.08.2012
20.07.2015
27.05.2015

27.08.2022
19.07.2025
26.05.2025

Numer pozwolenia

RŚVI. 7322.1.75 . 2015 . PŁ
RŚVI. 7322.1.57.2015.PŁ

oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
i ro ztopowych z drogi ekspresowej S8 od km 324+772 do km 408+805.

wód

opadowych

Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
w wydziale Zgód Wodnoprawnych, po uprzednim umówieniu, pok. 117 w godz. 8°0 - 13°0 •
Państwowego

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 wydaniem decyzji 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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