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OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 
z dniafY^marca 2022 r. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 735 t.j.), w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 
r., poz. 624 ze zm.) 

zawiadamiam 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Anny Kędzierawskiej (HPC 
POLGEOL Spółka Akcyjna, Zakład w Lublinie), działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez 
Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie z dnia 
21.01.2022 r. znak: O.WA.D-1.011.9.2022.jk, w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego 
decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia 14.05.2018 r., znak: WA.RUZ.421.38.2018.RB obowiązującej do dnia 
31.03.2028 r oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi ekspresowej S8 oraz odprowadzania 
mieszaniny ścieków bytowych z wodami opadowymi i roztopowymi pochodzących z obiektów położonych 
przy drodze ekspresowej S8 do wód i do urządzeń wodnych na odcinku Przeszkoda - Paszków od km 
430+000 do km 441+621 na terenie gminy Żabia Wola w powiecie grodziskim oraz gminy Nadarzyn w 
powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim. 

W związku z powyższym informuję, iż plany i opisy urządzeń /dokumentacja, operat wodno -
prawny/ wyłożone są do wglądu dla stron postępowania w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w 
Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13 B, 03-194 
Warszawa w Wydziale Zgód Wodnoprawnych pok. 116 w godz. 800 - 1 5 0 0 . 

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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