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OBWIESZCZENIE 

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

z dnia~ października 2022 r. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2000 t.j.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 
2021 r., 2233 t.j.) 

zawiadamiam 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jana Tokarskiego {KONTRAKT 
sp. z o.o. Biuro Projektowo- Konsultingowe z siedzibą w Gdańsku), działającego na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa z dnia 19.01.2022 r., znak: O.WA.D-1.011.8.2022.jk w imieniu i na rzecz Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzeń wodnych w zakresie: likwidacji istniejących rowów melioracyjnych wraz z przepustami, 
wykonania rowów melioracyjnych wraz z przepustami, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych w 
zakresie: likwidacji istniejących koryt cieków naturalnych tj. Dopływ z Chełstu oraz wykonania nowych 
koryt cieków naturalnych tj. Dopływ spod Celestynowa, Dopływ spod Augustówki (rzeka Antoninka), 
Dopływ z Chełstu, Dopływ z Teresina oraz na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące, obiektów 
mostowych, przepustów i rurociągów na terenie działek z obrębu 0023 Skorupy, 0006 Człekówka, 0024 
Stara Wieś Druga, 0013 Kołbiel, 0019 Rudno, 0020 Rudzienko, gmina Kołbiel, powiat otwocki, 
województwo mazowieckie oraz na terenie działek z obrębu 0016 Grębiszew, gmina Mińsk Mazowiecki, 
powiat miński, województwo mazowieckie w związku z realizacją inwestycji pn: ,,Projekt i budowa 
obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50" 

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. 8°0 -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. 
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