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INFORMACJA 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie zgodnie z art. 61 §1 

i §4 oraz art. 10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2022 r. poz. 2000 zm. poz. 2185) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy  z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, zm. poz. 2687, zm. z 2023 r. poz. 295) 

podaje do publicznej wiadomości 

informację że na wniosek Pana Grzegorza Wtykło, przedstawiciela POLAQUA sp. z o.o. ul. Dworska 1, 

Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno, działającego w imieniu Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zastępcę Dyrektora 

Oddziału GDDKiA w Szczecinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ramach realizacji 

przedsięwzięcia: Budowa drogi DZ10 wchodzącej w zakres zadania: „Budowa drogi S3 Troszyn – 

Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)” w sprawie o wygaszenie w części decyzji 

Starosty Kamieńskiego znak Boś.6341.48.2015.F.KT z dnia 08.01.2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (w zakresie wylotu W6) i wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: rowu drogowego (na działkach nr.: 189/27; obr. 

Lasy Państwowe [0017] i 496/8; obr. Międzyzdroje 19 [0019], usługi wodne – obejmujące odprowadzenie 

wód opadowych lub roztopowych z terenu zlewni drogi oraz istniejącej kanalizacji deszczowej,  przez 

istniejący wylot do urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego na działce nr 189/14 obr. Lasy Państwowe) 

- zakres zamierzonej usługi wodnej obejmuje zwiększenie ilości odprowadzonych wód opadowych lub 

roztopowych do tego urządzenia wodnego, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią nowych obiektów budowlanych, tj.: nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej (na działce 

189/14 obr. Lasy Państwowe 17). 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych 
                         RZGW w Szczecinie 
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