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OCHRONY SRODOWISKA 

WWARSZAWIE 

WOOS-HA20.3 53 .20 18.SM.14 

obwieszczenie 

N a podstawie art. 10 § 1 usta\V)' z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyj nego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej ,,Kpa"), art. 74 ust. 3 pkt 1 usta\V)' z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 , 
ze zm.), w zwil!zku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie 
zawiadamia strony, ze przed \V)'daniem decyzji w sprawie wszczytej na wniosek 0 \V)'danie decyzji 0 

srodowisko\V)'ch uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajl!cego na budowie drogi gminnej nr 
300520 Zaborowo gmina Naruszewo, majl! one prawo zapoznac siy ze zgromadzonl! w sprawie 
dokumentacjl!, a takZe \V)'powiedziec co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych 
zl!dan. Dokonac tego mogl! w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie 
(zwanej daJej "RDOS"), ul. Sienkiewicza 3, od poniedzialku do pil!tku, w godzinach 900_1500 

w terminie 7 dni od dnia doryczenia niniejszego obwieszczenia. Informacje 0 mozliwosci zapoznania 
siy z ww. dokumentami mozna uzyskac w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOS. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doryczenie uwaZa siy zL dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego 
ogloszenia. 

REGI NALNY DYll..EKTOR 
Ockrony Srodo 

20 ,, 9-04 -24 
U rz~d G-11fW Naruszewo 

Arktidl 

Do obwieszczeoia w spOSGb zwyczajowo przyjety (14 don w: 
I. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; o Urzydzie GminyNaruszewo, Naruszewo 19A, 09- \5 2 Naruszewo. 

Po uptywie terminu uwidocznienia, obwieszczenie 
nalezy niezwlocznie odeslac na adres: Wywieszono dnia .... .... ............... .. ...... .. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa Zdjyto dnia .... ....... ... .. ......... ......... .. ..... .. 

(piecz~c u rz~u oraz pod pis i pi ecz~ osoby upowainionej do wywieszenia i zdjcrcia obwieszczenia) 
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