
REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY SRODOWISKA 
WWARSZAWIE 

WOOS-II.4222.2 1.20 1S.DF. 13 

Warszawa, dnia b sierpnia 2019 r. 

Postanowienie 

Na podstawie art. 113 § I, w zwiqzku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postl'Powania administracyjnego (Oz. U. z 20lS r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej " Kpa") 

prostujl' 

z urz\,du oczywiste omylki pisarskie w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie z dni a 26 lipca 2019 r., znak: WOOS-II.4222.2 1.20 IS .DF.9, uzgadniajqcym warunki 
realizacj i przedsi\,wzil'cia pod nazwq Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Plonsk (S10) 
ode. Strzegowo - Pienki, w ten spos6b, i:e: 
I. Pkt 1.7. sentencji postanowienia 0 brzmieniu: "Odpady niebezpieczne oraz inne nii: niebezpieczne 

powstajqce na etapie eksploatacji inwestycj i nalety bezposrednio (bez magazynowania) 
przekazywac uprawnionym podmiotom do zagospodarowania" 
otrzymuje brzmienie~ 
"Odpady niebezpieczne oraz inne nii: niebezpieczne powstajqce na etapie eksploatacj i inwestycj i 
nalety przekazywac uprawn ionym podmiotom do zagospodarowania"; 

2. Pkt 2.9. sentencji postanowienia 0 brzmieniu: " Pkt 3.9. otrzymuje brzmienie: " Budow\, zbiomik6w 
retencyjnych, infiltracyj nych i kompensacyj nych: w nastl'pujqcych lokali zacjach (w nawiasie 
kilometrai: wg koncepcji programowej): 
3.9. 1. Zb iorniki retencyjne i infiltracyj ne w km: 
- ZR-5 *- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 39+ I 00 po lewej stronie drogi; 
- ZR-6 *- zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 39+4S0 po prawej stronie drogi, 
- ZR-7 *- zbiornik retencyj ny szcze lny w km drogi 40+350 po lewej stronie drogi, 
- ZR-S *- zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 41 + 750 po lewej stronie drogi, 
- ZR-9 *- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 43+ I 00 po prawej stronie drogi, 
- ZR-I I *- zbiornik retencyj ny szczelny w km drogi 43+450 po prawej stronie drogi, 
- ZR-12 *- zbiornik retencyj ny szczelny w km drogi 45+4 10 po lewej stronie drogi, 
- ZR-16 - zbiorn ik retencyjny szcze lny w km drogi 4S+470 po lewej stronie drogi, 
- ZR-17 *- zbiorn ik retencyj ny szczelny w km drogi 4S+550 po lewej stronie drogi, 
- ZR-21 - zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 50+S00 po prawej stronie drogi, 
- ZR-23 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 52+050 po lewej stronie drogi, 
- Z R-24 - zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 52+3S0 po prawej stronie drogi , 
- ZR-27 - zbiornik retencyj ny szcze lny w km drogi 54+300 po prawej stronie drogi, 
- ZR-2S - zbiornik retencyj ny szcze lny w km drogi 54+650 po prawej stronie drogi, 
- ZR-29 *- zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 54+850 po lewej stronie drogi, 
- ZR-30 *- zbiorni k retencyj ny szcze lny w km drogi 57+000 po prawej stronie drogi. 
* zb iorniki niedostl'pne dla zwierzq!' 
3.9.2. Zb iornik i kompensacyj ne: 
- ZR-13 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 47+550 po lewej stronie drogi, 
- ZR-20 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 50+480 po lewej stronie drogi. 

3.9.3 . Zbiorni ki Infiltracyjne: 
- ZR-I *- zbiornik infiltracyj ny w km drogi 35+620 po prawej stron ie drogi. 



• zbiorniki niedostypne dla zwierz~t. " 
otrzymuje brzmienie: 
"Pkt 3.9. otrzymuje brzmienie: "Budowy zbiornik6w retencyjnych, infiltracyjnych 
i kompensacyjnych: w nastypuj~cych lokalizacjach: 
3.9.1. Zbiorniki retencyjne i infiltracyj ne w km: 
- ZR-5 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 39+ 100 po lewej stronie drogi; 
- ZR-6 *- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 39+480 po prawej stronie drogi, 
- ZR-7'- zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 40+350 po lewej stronie drogi, 
- ZR-8'- zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 41+750 po lewej stronie drogi, 
- ZR-9 ' - zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 43+ I 00 po prawej stronie drogi, 
- ZR-II ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 43+450 po prawej stronie drogi, 
- ZR-12 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 45+410 po lewej stronie drogi, 
- ZR-16 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 48+470 po lewej stronie drogi, 
- ZR-17 '- zb iornik retencyjny szczelny w km drogi 48+550 po lewej stronie drogi, 
- ZR-21 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 50+800 po prawej stronie drogi, 
- ZR-23 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 52+050 po lewej stronie drogi, 
- ZR-24 - zb iornik retencyjny szczelny w km drogi 52+380 po prawej stronie drogi, 
- ZR-27 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 54+300 po prawej stronie drogi , 
- ZR-28 - zbiornik retencyjny szcze lny w km drogi 54+650 po lewej stronie drogi, 
- ZR-29 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 54+850 po lewej stronie drogi, 
- ZR-30 ' - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 57+000 po prawej stronie drogi. 
* zbiorniki niedostypne dla zwierz~t. 
3.9.2. Zbiorniki kompensacyjne: 
- ZR-13 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 47+550 po lewej stronie drogi, 
- ZR-20 - zbiornik retencyjny szczelny w km drogi 50+480 po lewej stronie drogi. 

3.9.3. Zbiorniki lnfiltracyjne: 
- ZR-I ' - zbiornik infiltracyjny w km drogi 35+620 po prawej stronie drogi. 
* zbiorniki niedostypne dla zwierz~t." 

3. Pkt 2.10. sentencji postanowienia 0 brzmieniu: "km (36+870) - przejscie dolne. Minimalne 
wymiary przestrzeni dostypnej dla migracj i zwierz~t pod obiektem: szerokosc 20 m, wysokosc 5 m. 
Dodatkowo zachowany wsp6lczynnik wzglydnej ciasnoty C:>:1,5. Brak dr6g dojazdowych 
w swietle i s~siedztwie przejscia. W swietle przej scia, na szerokosci nie wiykszej niz 
113 przejscia dopuszcza siy umiejscowienie drogi pozarowej 0 nawierzchni gruntowej lub twardej 
nieulepszonej , nie wyposazonej w bariery energochlonne, rowy drogowe 0 stromych skarpach (0 

nachyleniu > 1 :2) lub inne elementy wyposazenia mog~ce utrudniac migracjy 
(w nawiasie kilometraz wg koncepcji programowej)" 
otrzymuje brzmienie: 
"km (ok. 36+870) - przejscie g6rne. Przestrzeni dostypna dla migracji zwierz~t w najwyzszym 
miej scu obiektu wynosi 25,0 m, ana wejsciu na przejscie 103 m i 101 ,5 m"; 

4. Pkt 2.11. sentencji postanowienia 0 brzmieniu : 
"w czysci dotycz~cej odcinka Strzegowo - Pienki przej sc ia dla malych zw ierz~t w nastypuj~cych 
lokalizacjach i 0 okreslonych ponizej parametrach (w nawiasie kilometraz wg koncepcji 
programowej): 

3.13.1. PrzejScia suche (niezespolone z ciekami) dla: 
- malych ssak6w: PZM - 41.1 - km (40+920); PZM - 45.8 - km (45+770,85); PZM - 47.1 - km 

(47+070,85); 
- malych ssak6w i plaz6w: PZMp - 49.1 - km (49+070,62) i PZM p - 49.1 a -

km (49+070,62) - 1+718,92 Dz3-odcinek I; PZMp - 52.8 - km (52+720) i PZMp - 52.8a - km 
(52+720) - 3+474,61 Dz3-odcinek 2; 

- pkt 3. 13.1 tiret trzecie - uchyla siy; 

3.13.2. Przejsc ia zintegrowane z ciekami wodnymi dla: 
- malych ssak6w plaz6w: PZMp 38.9 - km 

km (40+232,50), PZM p 41.5 [0.8 Unierzyz] 
(38+949,95); PZMp - 40.2 -

km (41 +488,29) [0+805,38 



DP 2386W]; PZMp - 43.3a km (43+272,39) [0+280,73 DS II] ; PZMp - 43.3 
km (43+264,07), PZMp - 43.3 b km (43+250,79) [0+332,67 DS 12]; PZMp - 48.1 
[1.2 dk 60] - km (48+070,38) [I +233,50 DK nr 60] (w~zel Glinojeck); PZMp - 48.4 [0.4 dk 60] 
km (48+409,73) [0+300 DK nr 60] (w~zel Glinojeck); PZMp 48.6 
[0 .1 l~cznicy] km (48+639,43) [0+ 11 7,99 L4 w. Gl inojeckJ; PZMp - 50.6 -
km (50+638) i PZMp - 50.6a - km (50+638) [1 +368,76 Dz3-odcinek 2]; PZMp - 51.2 - km 
(51 +207) i PZMp - 51.2a - km (51 +207) [1+949,81 Dz3 - odc inek 2] ; PZMp - 52.2 - km 
(52+238) i PZMp - 52.2a - km (52+238) [3+002,57 Dz3 - odcinek 2]; PZMp - 54.4 - km 
(54+420) i PZMp - 54.4a - km (54+420) [1+586,79 Dz3 - odcinek 3], 

- plaz6w: PZp - 48.0 [0.3 droga zb iorcza] - km (47+979,60) [0+269,82 Dz3 - odcinek I] "; 
otrzymllj e brzmienie: 
"Pkt. 3.13. otrzymuje brzmienie: w cz~sci dotycz~cej odc inka Strzegowo - Pienki przejscia dla 
maiych zwierz~t w nast~puj~cych lokal izacjach i 0 okreslonych ponizej parametrach (w nawiasie 
kilometrai. wg koncepcji programowej i projektu blldowlanego): 

3.13.1. Przejscia suche (niezespolone z ciekami) dla: 
- maiych ssak6w: PZM - 41.1 - km (40+920); PZM - 45.8 - km (45+770,85); PZM - 47. 1 - km 

(47+070,85); 
-maiych ssak6w i plaz6w: PZMp - 49.1 - km (49+070,62) i PZMp - 49.1 a -

km (49+070,62) - 1+718,92 Dz3-odcinek I ; PZMp - 52.8 - km (52+720) i PZMp - 52.8a - km 
(52+720) - 3+474,61 Dz3-odcinek 2; 

- pkt 3. 13 .1 tiret trzecie - uchyla s i~; 

3.13.2. Przejscia zintegrowane z ciekami wodnymi dla: 
-maiych ssak6w i plaz6w: PZMp - 38.9 - km (38+949,95); PZMp - 40.2 -

km (40+232,50), PZMp - 41.5 [0.8 Unierzyz] - km (41+488,29) [0+805,38 
DP 2386WJ; PZMp - 43.3a km (43+272,39) [0+280,73 DS II ]; PZMp - 43.3 
km (43+264,07), PZMp - 43.3b km (43+250,79) [0+332,67 DS 12] ; PZMp - 48. 1 
[1.2 dk 60] - km (48+070,38) [ I +233,50 DK Ill' 60] (w~zel Glillojeck); PZMp - 48.4 [0.4 dk 60]
km (48+409,73) [0+300 DK nr 60] (w~zel Glinojeck); PZMp 48.6 
[0.1 l~cznicy] km (48+639,43) [0+1 17,99 L4 w. Gli nojeck]; PZMp - 50.6 -
km (50+638) i PZMp - 50.6a - km (50+638) [1 +368,76 Dz3-odcinek 2] ; PZMp - 51.2 - km 
(51+207) i PZMp - 51.2a - km (51+207) [1 +949,81 Dz3 - odcinek 2] ; PZMp - 52.2 - km 
(52+238) i PZMp - 52.2a - km (52+238) [3+002,57 Dz3 - odcinek 2] ; PZMp - 54.4 - km 
(54+420) i PZMp - 54.4a - km (54+420) [1+586,79 Dz3 - odcinek 3] , 

-plaz6w: PZp - 48.0 [0.3 droga zbiorcza] - km (47+979,60) [0+269,82 Dz3 - odcinek I]" 
5. Pkt 2.6. sentencj i postanowienia 0 brzmieniu: 

"Pkt. 3.1. otrzymuje brzmienie: "Wykonac ekrany akustyczne w ce lu ochrony teren6w narazonych 
na halas w nast~puj~cych loka lizacjach: 

Nazwa Kilometrai. drogi ysokosc pane Ii z rona drogi Typ ekranu 
ekranu ekspresowej S-7 podwalin~ [m] 

39+350 39+495 5 lewa pochlan iaj~cy 

39+480 39+540 5 lewa pochlaniaj~cy 

2 39+540 39+568 3 lewa pochlaniaj~cy 

4 45+228 45+483 3 lewa pochlaniaj~cy 

46+713 46+783 4,5 Prawa pochlaniaj~cy 

5 46+783 46+903 5,5 Prawa pochlaniaj~cy 

46+903 46+954 4,5 prawa pochlaniajqcy 

47+100 47+ 150 4,0 lewa pochlaniajqcy 



6 47+150 47+ 198 4,5 lewa pochfaniaj~cy 

47+198 47+242 5,0 lewa pochlaniaj~cy 

47+240 47+267 4,0 lewa pochlaniaj~cy 

48+353 48+418 4,0 prawa pochlaniajqcy 

8 48+404 48+549 7,5 prawa pochlaniaj~cy 

48+549 48+653 5,0 prawa pochlaniajqcy 

49+ 123 49+203 4,0 prawa pochlaniajqcy 

9 49+203 49+403 6,0 prawa pochlan iajqcy 

49+403 49+454 4,5 prawa pochlaniajqcy 

10 49+603 50+051 2,5 lewa pochlaniaj~cy 

50+675 50+753 3,5 lewa pochfan iaj~cy 

II 50+753 50+923 6,5 lewa pochlan iaj~cy 

50+923 51 +052 4,5 lewa pochlaniaj~cy 

51+052 51+228 2,5 lewa pochfaniaj~cy 

51 +570 51+890 5,0 lewa pochlaniaj~cy 

12 51+890 52+056 3,5 lewa pochlaniaj,!cy 

52+056 52+550 2,5 lewa pochlaniaj,!cy 

13 51 +752 51 +954 2,5 prawa pochlaniajqcy 

52+753 52+807 4,5 prawa pochlaniaj~cy 

52+807 52+853 6,5 prawa pochlaniaj~cy 

14 52+853 53+003 7,5 prawa pochlaniajqcy 

53+003 53+068 5,0 prawa pochlaniajqcy 

53+068 53+170 2,0 prawa pochlaniajqcy 

15** 53+910 53+9 13 3 lewa pochlaniaj,!cy 

16 54+733 54+903 2,0 prawa pochlaniaj,!cy 

54+803 54+853 3,5 lewa pochlaniaj,!cy 

54+853 55+053 6,0 lewa pochlaniaj,!cy 

17 55+053 55+335 2,5 lewa pochlaniaj,!cy 

55+323 55+400 4,0 lewa pochlaniajqcy 

55+400 55+500 6,0 lewa pochlaniajqcy 

55+500 55+579 3,5 lewa pochlaniajqcy 

18 55+502 55+714 4,0 prawa pochlan iaj,!cy 

55+679 55+704 5,5 lewa pochlaniajqcy 

19 55+704 55+864 6,0 lewa pochlaniaj~cy 

55+864 55+924 5,5 lewa pochlaniaj,!cy 

20 56+843 56+985 4,5 prawa pochlan iajqcy 



56+985 57+023 3,0 prawa pochlaniaj~cy 

56+947 57+963 2,0 lewa pochlaniaj~cy 

57+963 57+013 3,0 lewa pochlaniaj~cy 

21 57+01 3 57+060 3,5 lewa pochlaniaj~cy 

57+060 57+ 143 4,0 lewa pochlaniaj~cy 

57+143 57+2 19 3,0 lewa pochlaniaj~cy 

57+219 57+238 2,0 lewa pochlaniaj~cy 

**-ekran nr 15 na odcinku od km 53+635 do km 53+913 jest realizowany jest zgodnie z 
decyzj ~ srodowiskow~, zaprojektowany na odcinku do km 53+910 b<;dzie realizowany na 

Dodstawie odrebnei decyzii 0 zezwo len iu na realizacie inwestvc ii drogowei 

otrzymuj e brzmienie: 
"Pkt. 3.1 . otrzymuje brzmienie: "Wykonac ekrany akustyczne w ce lu ochrony terenow narazonych 
na halas w nast<;puj~cych loka lizacjach: 

lNazwa Kilometraz drogi ysokosc paneli z rona drogi Typ ekranu 
ekran u 

ekspresowej S-7 podwalin~ [m] 

39+350 39+495 5 lewa pochlaniaj~cy 

39+480 39+540 5 lewa pochlaniaj ~cy 

2 39+540 39+568 3 lewa pochlaniaj~cy 

4 45+228 45+483 3 lewa pochlaniaj~cy 

46+713 46+783 4,5 Prawa pochlaniaj~cy 

5 46+783 46+903 5,5 Prawa pochlaniaj~cy 

46+903 46+954 4,5 prawa pochlaniaj~cy 

47+100 47+ 150 4,0 lewa pochlaniaj~cy 

6 47+ 150 47+ 198 4,5 lewa pochlaniaj~cy 

47+ 198 47+242 5,0 lewa pochlaniaj~cy 

47+240 47+267 4,0 lewa pochlan iaj ~cy 

48+353 48+4 18 4,0 prawa pochlaniaj~cy 

8 48+404 48+549 7,5 prawa pochlan iaj~cy 

48+549 48+653 5,0 prawa pochlaniaj~cy 

49+ 123 49+203 4,0 prawa pochlaniaj~cy 

9 49+203 49+403 6,0 prawa pochlaniaj~cy 

49+403 49+454 4,5 prawa pochlaniaj~cy 

10 49+603 50+051 2,5 lewa pochlaniaj~cy 

50+675 50+753 3,5 lewa pochlaniaj~cy 

I I 50+753 50+923 6,5 lewa pochlaniaj~cy 

50+923 5 1+052 4,5 lewa poch Ian iaj ~cy 

5 1+052 5 1+228 2,5 lewa pochlaniaj ~cy 



51 +570 51+890 5,0 lewa pochbniaj~cy 

12 51+890 52+056 3,5 lewa pochtaniaj~cy 

52+056 52+550 2,5 lewa pochtaniaj~cy 

13 51+752 51 +954 2,5 prawa pochlaniaj'lcy 

52+753 52+807 4,5 prawa pochbniaj~cy 

52+807 52+853 6,5 prawa pochbniaj'lcy 

14 52+853 53+003 7,5 prawa pochlaniaj'lcy 

53+003 53+068 5,0 prawa pochlaniaj'lcy 

53+068 53+170 2,0 prawa pochlaniaj'lcy 

15** 53+910 53+913 3 lewa pochlaniaj'lcy 

16 54+733 54+903 2,0 prawa pochtaniaj'lcy 

54+803 54+853 3,5 lewa pochtaniaj'lcy 

54+853 55+053 6,0 lewa pochtan iaj 'Icy 

17 55+053 55+335 2,5 lewa pochtaniaj~cy 

55+323 55+400 4,0 lewa pochlaniaj'lcy 

55+400 55+500 6,0 lewa pochlaniaj'lcy 

55+500 55+579 3,5 lewa pochlaniaj~cy 

18 55+520 55+714 4,0 prawa pochlan iaj 'Icy 

55+679 55+704 5,5 lewa poch!aniaj~cy 

19 55+704 55+864 6,0 lewa pochlaniaj'lcy 

55+864 55+924 5,5 lewa pochlaniaj'lcy 

20 56+843 56+985 4,5 prawa pochlaniaj'lcy 

56+985 57+023 3,0 prawa pochtaniaj'lcy 

56+947 56+963 2,0 lewa pochfaniaj~cy 

56+963 57+013 3,0 lewa pochtaniaj'lcy 

2 1 57+013 57+060 3,5 lewa pochfaniaj~cy 

57+060 57+143 4,0 lewa pochtaniaj~cy 

57+143 57+2 19 3,0 lewa pochbniaj~cy 

57+219 57+238 2,0 lewa pochtaniaj'lcy 

**- ekran nr 15 na odc inku od km 53+635 do km 53+913 jest realizowany jest zgodnie z 
decyzj~ srodowiskow~, zaprojektowany na odcinku do km 53+910 b<;dzie realizowany na 

podstawie odr<;bnei decyzi i 0 zezwo leniu na realizaci<; inwestycii drogowei 



UZASADNIENIE 

Postanowieniem z dnia 26 lipca 20 19 r. , znak: WOOS-II.4222.21.20 18.DF.9, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwany dalej " Regionalnym Dyrektorem") uzgodnil w ramach 
ponownej oceny oddzialywania na srodowisko warunki realizacji ww. przedsi<;wzi<;cia. 

W tresci przedmiotowego postanowienia Regionalny Dyrektor stwierdzil oczywiste omylki pisarskie 
po legaj~ce na bl<;dnym sformulowan iu zapis6w pkt 1.7., 2.6., 2.9., 2.10, 2.1 1, sentencj i 
ww. postanowienia. 

Zgod nie z a.t. 11 3 § I, w zwi~zku z art. 126 Kpa organ administracji publicznej moze z urz<;du lub na 
z~danie strony prostowac w drodze postanowienia bl<;dy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste 
omylki w wydanych przez ten organ innych postanowieniach. Wedlug obowi~zuj~cej wykladni tego 
przepisu sprostowanie takie jest mozliwe m.in . wtedy, gdy w treSci dokumentu w widoczny spos6b, 
wbrew zamierzeniu organu, niewlasc iwie uzyto wyrazu, zastosowano myln~ pisowni <; albo 
opuszczono jeden lub wi<;cej wyraz6w itp. Sprostowanie takie jest mozliwe m. in . wtedy, gdy w tresci 
dokumentu pojawily si<; bl<;dy spowodowane wadliw~ obslug~ edytora tekstu komputera i w zwiFku 
z tym spor~dzono niepelny wydruk dokumentu lub z elementami obcymi w rozpatrywanej sprawie. 
Oczywista omylka pi sarska polega na bl<;dnym wpisaniu jakiegos slowa lub sl6w b~di ich pomini<;ciu, 
a tahe widoczne i niezgodne z zamierzonym niewlasciwe uZycie wyrazu. Omylka pi sarska to taki 
wyraz, kt6ry omylkowo znalazl si<; w tresci decyzji adm inistracyjnej lub omylkowo nie znalazl si<; 
w tresc i, a zna leic si<; powinien, a tahe mylne uzycie wyrazu (vide: wyrok Wojew6dzkiego S~du 
Admin istracyj nego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt II SAlKr 386116). 

W przedmiotowym przypadku sytuacja taka miala miej sce. W zwi,!zku z rozpatrywaniem duzej ilosci 
spraw 0 podobnym charakterze w ramach prac redaktorskich nad tresci,! postanowienia omylkowo 
wl,!czono do niego sformulowania obce w rozpatrywanej sprawie, natomiast pomini<;to dla niej 
wlasc iwe. 

W zwi~zku z powyzszym nalezalo sprostowac oczywiste omylki i orzec jak w sentencji. 

POUCZEN IE 

Na niniejsz,! postanowienie przysluguj e zaza lenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za 
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie w terminie 7 dni od daty 
dor<;czenia postanowienia. 

Otrzymu ja: 
I . Wojewoda Mazowiecki 

pI. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa; 

2. Pelnomocnik GDDKiA - Pan Andrzej Wiszowaty 
Biuro STRABAG 
ul. Koniczynowa II 
03 -6 12 Warszawa; 
Strony postl'powania zgodnie z art. 49 Kpa; Ii 3. 

4. aa. 

r,!~(iJO\Aj .. NY DYR1·: .... .rGH 
Ock(~ny .S(;"dt.}wiska w V;:':::zJwie 

"kM;"~"'~I'" 



Do wiadomosci: 
I. Panstwowy Wojew6dzki lnspektor San itarny w Warszawie 

ul. Ze lazna 79 
00 - 875 Warszawa; 

2. Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
ul. Zarzecze 13 B 
03-194 Warszawa. 


