
Warszawa, dnia 05,°'1.2023 r. 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 

WA.RUZ.4210.241.2022.KM 

OBWIESZCZENIE 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
z dnia os 01,. 2023 r. 

Stosownie do art. 400 ust. 7 w związku z art. 401 ust. 8 w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), informuję, że 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku ze złożonym wnioskiem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą pod adresem: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w imieniu i na rzecz 
której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Jan Tokarski prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą Biuro Projektowo-Konsultingowe Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego wykonanego 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzją wydaną przez Starostę Mińskiego dnia 
29.02.2012 r., nr WS.6341.24.2012, zlokalizowanego w miejscowości Grębiszew, gminie Mińsk 
Mazowiecki, powiecie mińskim, województwie mazowieckim, będącego w kolizji z terenem inwestycji pn. 
.Projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50" i budowę urządzenia wodnego - 
wylotu kanalizacyjnego w nowej lokalizacji poza projektowanym układem drogowym zlokalizowanego na 
działce ewidencyjnej nr 149/2 położonej w miejscowości Grębiszew, gminie Mińsk Mazowiecki, powiecie 
otwockim, województwie mazowieckim. 

W związku z powyższym informuję, że akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą 
ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych. 

Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag 
i zastrzeżeń w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
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