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OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 

z dnia.2f września 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. 2233 t.j.) 

zawiadamiam 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Sebastiana Ludwiniaka, 
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Nr 12/2022 z dnia 07 marca 2022 r., znak: 
ZIOTP.WPI.SPl.013.2022 w imieniu na rzecz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzeń wodnych w zakresie: przebudowy rowu melioracyjnego polegającej na regulacji przebiegu wraz 
z budową dwóch wylotów WY1 ~ 200 mm i WY2 ~ 160 mm na dz. o nr ew. 535/8 obręb Janów, likwidacji 
rowu melioracyjnego na odcinku L = 94 m na dz. o nr ew. 535/8 obręb Janów, budowy drenażu 
odwadniającego ó 160 mm na odcinku L = 670 mi~ 80 mm na odcinku L = 1844,5 m na dz. o nr ew. 535/8 
obręb Janów oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za 
pomocą wylotu WY1 do rowu melioracyjnego na dz. o nr ew. 535/8 i 535/13 obręb Janów oraz na 
odprowadzanie wód gruntowych za pomocą wylotu WY2 do rowu melioracyjnego na dz. o nr ew. 535/8 
obręb Janów, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie. 

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 Wodno prawnych pok. 116 w godz. s00 - 15 °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. 


