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OBWIESZCZENIE 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

z dnia 21\ lipca 2021 r. 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t. j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret ósme, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.) 

zawiadamiam 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu i 
na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Paulina Cydejko reprezentująca firmę 
THALES POLSKA. Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie przewodów w 
rurociągach osłonowych pod dnem cieków: rzeki Czarnej, dopływu z Walercina, strugi Zązy, dopływu z 
Ładzynia, rzeki Długiej, dopływu z Dębego Wielkiego, dopływu z Chorośli, strugi Srebrnej, rzeki Mienia, 
dopływu spod Kluków do wykonania na szlaku linii kolejowej nr 13 od stacji Pustelnik - Mińsk Mazowiecki i 
szlaku od stacji Mińsk Mazowiecki - Grzebowilk w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Zabudowa systemu 
ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice - Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) w ramach 
projektu nr 2016-PL-TMC-0136-W „Zabudowa ERTMS/ERCS na liniach sieci bazowej TEN-T. 

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu 
zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. 

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, po 
wcześniejszym umówieniu. 

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i 
ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone 
decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

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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