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Na podstawie art. 401 ust. 3 oraz 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256 z zm.) podaje się do publicznej 

wiadomości informację, że została wydana po rozpatrzeniu wniosku - Wójta Gminy Jaktorów 

reprezentującego Gminę Jaktorów z siedzibą w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33, 

wniesiony do tutejszego organu przez upełnomocnionego do występowania w imieniu i na 

rzecz wnioskodawcy Pana Marcina Płużyńskiego - decyzja udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego na: 

• wykonanie urządzenia wodnego w postaci budowy, przebudowy i likwidacji urządzeń 

wodnych odwadniających pas drogowy ulicy Okrężnej przebiegających przez dz. nr ew. 

98,94/12,94/14,94/15,93,92/2,92/3,92/4,91/1,90/8,90/7,90/3,89/5,88/6,88/1, 

82/3, 81/6, 80/8, 80/7, 78/2, 78/1, 234, obręb 1 - Bieganów, gm. Jaktorów, pow. 

grodziski oraz dz. nr ew. 451/2, 451/3, 496/1, 511, 512/1, SB/l, 513/2, 514, 515, 516, 

517,518/1,522/2,831/2,831/3,831/4, obręb 13 - Międzyborów, gm. Jaktorów, pow. 

grodziski w ramach zdania inwestycyjnego zatytułowanego "Rozbudowa Dragi 

Gminnej ul. Okrężnej w Miejscowości Międzyborów oraz Bieganów w Gminie Jaktorów" 

• usługę wodną polegająca na wprowadzaniu do rowu przydrożnego przebiegającego 

przez dz. nr ew. 78/2, obręb 1 - Bieganów, gm. Jaktorów, pow. grodziski wód 

opadowych i roztopowych powstających na powierzchniach utwardzonych 

i nieprzepuszczalnych planowanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego 

zatytułowanego "Rozbudowa Drogi Gminnej ul. Okrężnej w Miejscowości Międzyborów 
oraz Bieganów w Gminie Jaktorów", w ilościach: 

Q max.s = O,00021944m3/s; Q max.h = O,79m3/h; Q śr.a = 277,40 m3 
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Otrzymują: 

1. Urząd Gminy Jaktorów, ul. Warszawa 33, 96-313 Jaktorów, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
oraz obwieszczenia na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację zwrotną 
dotycząca okresu wywieszenia przedmiotowego pisma; o Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, z prośbą 
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz obwieszczeni na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 
14 dni oraz informację zwrotną dotycząca okresu wywieszenia przedmiotowego pisma; 

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz tablica 
ogłoszeń Zarządu Zlewni; 

4. a/a. 
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