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Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej ,,Kpa") oraz art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, ze zm., zwanej dalej "ustaw,! ooS"), w zwi,!zku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Dyrektorem") zawiadamia Strony, i.e 
w zwi,!zku z wplywem do tutejszego organu w dniu 19 czerwca 2019 r. oraz w dniu 12 lipca 2019 r. 
i w dniu 29 lipca 2019 r. uzupdnienia karty informacyjnej przedsiywziycia pn. budowa drogi gminnej 
nr 300533 w miejscowosci Troski i Skwary, gmina Naruszewo, na wezwanie Regionalnego Dyrektora 
z dnia 10 czerwca 2019 r., znak: WOOS-II.420 .63.2019.0LN.6 w zwi,!zku z wezwaniem m.in. 
Dyrektora Regionalnego Zarz'!du Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej "Dyrektorem RZGW") z dnia 27 maja 2019 r., znak: 
W A.RZS.436.1.343 .2019.zZ0 l.MZ.2 oraz wezwaniem Regionalnego Dyrektora z dnia 24 czerwca 
2019 r. , znak: WOOS-II.420 .63.2019.0LN.7 i z dnia 17 lipca 2019 r., znak: WOOS
1I.420.63.2019.0LN.9: 

wyst'!pil w dniu 5 sierpnia 2019 r., stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oos do 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plonsku 0 wydanie opinii w sprawie 
obowi,!zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego 
przedsiywziycia, a w przypadku stwierdzenia obowi,!zku przeprowadzenia ww. oceny 0 okreslenie 
zakresu raportu 0 oddzialywaniu ww. przedslywzlycia na srodowisko; 
przekazal w dniu 5 sierpnia 2019 r. ww. uzupdnienia do Dyrektora RZGW oraz zwrocH siy 
o wydanie opinii w sprawie obowi,!zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 
przedmiotowego przedsiywziycia, zgodnie z wyst,!pieniem z dnia 27 lutego 2019 r., znak: WOOS
II.420.63.2019.0LN.2. 

Ponadto, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, z uwagi na koniecznosc uzyskania przez Regionalnego 
Dyrektora opinii organu Panstwowej Inspekcji Sanitamej i organu wlasciwego w sprawach ocen 
wodnoprawnych, co do obowi,!zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ww. 
przedsiywziycia, Regionalny Dyrektor zawiadamia Strony, i.e postanowienie w sprawie obowi,!zku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiywziycia, zostanie 
wydane do dnia 31 paidzieroika 2019 r. 
lednoczesnie, maj,!c na uwadze art. 36 § 1 Kpa informujy, i.e Stronom przysruguje prawo 
do wniesienia ponaglenia za moim posrednictwem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. 
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Do obwieszczenia w spos6b zwyczaiow~ przyjety (14 dni) w: ) 

oI. Regionalnej Oyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 
Urzt(dzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 1.9A, 09-152 Naruszewo. 

Po uplywie terminu uwidocznienia, obwieszczenie 
nalezy niezwlocznie odeslac na adres: Wywieszono dnia ............ .. ....... ...... .... .. 
Regionalna Oyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa Zdjt(to dnia ........ ... ... ................. ... ....... .. 

(piecz~c uru;du oraz podpis i piecz~ osoby upowazIl ionej do wyw ieszenia i zdj~cia obwieszczenia) 
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