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OBWIESZCZENIE 

Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Oyrektorem") 
dzialaj,!c na podstawie: 

art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoJ-eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia-lywania 
na srodowisko (Oz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej "ustaw'! ooS") w zwi,!zku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 2096, ze zm.) zawiadamia strony postypowania, 
art. 85 ust. 3 ustawy oos podaje do publicznej wiadomosci, 

ze w dniu 2.1.{ maja 2019 r. wydal decyzjy, znak: WOOS-IL420.353 .2018.SM.15, 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj,!cego na budowie drogi gminnej nr 
300520 Zaborowo gmina Naruszewo. 

Z tresci,! decyzji i dokumentacj,! sprawy, w tym opiniami Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w PIon sku oraz Oyrektora Regionalnego Zarz'!du Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznac siy moma w siedzibie Regionalpej 
Oyrekcji Ochrony Srodowisb w Warszawie przy uL Henryka Sienkiewicza 3 (zwanej dalej "RDOS"), 
od poniedzialku do pi,!tku w godzinach 900_15 00

. Informacje 0 mozliwosci zapoznania siy z ww. 
dokumentami moma uzyskac w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOS. Oodatkowo z sam,! 
tresci,! decyzji moma zapoznac siy na stronie intemetowej Regionalnego Oyrektora oraz w nizej 
wymienionych urzydach. 

Zalacznik: decyzja Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 21-t maja 
11.420.353.2018.SM. 15. 

Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjety (14 dnil w: 
,k. Regionalnej Oyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 
tV Urz~dzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo. 

Po uprywie terminu uwidocznienia obwieszczenia, 

obwieszczenie nalezy niezwlocznie odeslac na adres: Wywieszono dnia ... ......................... ... .. 

Regionalna Oyrekcja Ochrony Srodowiska 

ut. Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa Zdj~to dnia ..................... ... .................. . 


(pieczcrc urzcrdu oraz podpis i pieczcrc osoby upowai.nionej do wywieszenia i zdjcrcia obwieszczenia) 
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