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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gosp
odarki Wodnej w Warszawie

z dnia Ó listopada 2021r.

Na podstawie art. 61 $4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek
s postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.) w związku z art. 397
ust. 3 pkt 1 litera a) tiret
pierwsze, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021
r. poz. 624 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracy
jnego na wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych
iAutostrad Oddział w Łodzi, w spra
wie wydania pozwolenia wodnopra
wnego na usługę wodną
polegającą na odprowadzeniu wód
opadowych lub roztopowych ujętych
w systemy kanalizacji
deszczowej z terenów Miejsca Obsługi
Podróżnych (MOP) Bolimów w km 411+
000 autostrady A2 do
urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyj
nego ZB-54 poprzez wyloty WL1/KD-15
i WL2/KD-15 z lokalizacją
na dz. nr ew. 182/7 i 182/9 obr. 0015
Wola Szydłowiecka gm. Bolimów pow.
skierniewicki województwo
ia wodnoprawnego wydanego przez
Marszałka Województwa
Łódzkiego decyzją dnia 14 lipca 2016
r. znak: RŚVI.73322.1.33.2016.PŁ w
pkt. 1 w zakresie
odprowadzenia wód opadowych i rozt
opowych z terenu MOP Bolimów.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 $1 usta
wy Kodeks postępowania administracy
jnego, w celu
zapewnienia stronom czynnego udzia
łu w prowadzonym postępowaniu admi
nist
racy
jnym
, informuję
o możliwości zapoznania się z aktami spra
wy, zebranymi dowodami i zgłaszania
ewen
tual
nych uwag.
Akta sprawy dostępne są w Regi
onalnym Zarządzie Gospodarki Wodn
ej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze
13B, w Wydziale Zgód
Wodnoprawnych, po uprzednim umówieniu,
pok. 107 w godz. 90— 153%.
Ponadto informuję, że po upływie ww.
terminu, w przypadku braku zgłoszenia
przez strony
uwag i ewentualnych uzupełnień do
akt sprawy, przedmiotowe postępowanie
admi
nist
racy
jne zostanie
zakończone decyzją, wydaną na podstawi
e złożonego wniosku i materiałów zgro
madz
onyc
h
przez organ.
Zawiadamiając o powyższym informuj
ę strony postępowania o możliwości
skład
ania uwag
i wniosków w okresie 14 dni od daty poda
nia niniejszej informacji do publicznej
wiadomości.
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