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Obwieszczenie 

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

art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 283, ze zm., zwanej dalej "ustaw(l oos") oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1712), w zwi(lZku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 

administracyjnego (Oz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektorych ustaw w zakresie dzialan oslonowych w zwi(lZku z rozprzestrzenianiem siy wirusa 

SARS-CoV-2 (Oz. U. poz. 875), zawiadamia strony postypowania, 

art. 85 ust. 3 ustawy oos podaje do publicmej wiadomosci, 


ze w dniu 18 czerwca 2020 r. wydal decyzjy, mak: WOOS-II.420.346.2018.SM.23, 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pn. Budowa drogi gminnej Nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina 
Naruszewo. . 

Z tresci(l decyzji i dokumentacj(l sprawy, w tym opini(l Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Plonsku oraz opini(l Dyrektora Regionalnego Zarz(ldu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznac siy moma w siedzibie Regionalnej Oyrekcji Ochrony 
Srodowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedzialku do pi(ltku, w godz. 900_1500 

[po wczeSniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem (22) 556-56-45 lub mailowo pod 
adresem hubert.dolegowski.warszawa@rdos.gov.pl]. Ponadto z treSci(l decyzji, a taue opiniami 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plonsku oraz Oyrektora Regionalnego ZarZ(ldu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapoznac siy moma 
na stronie intemetowej tutejszego organu w "Publicmie dostypnym wykazie danych 0 dokumentach 
zawieraj(lcych informacje 0 srodowisku i jego ochronie" pod adresem: http://ekokarty.pl/wykazlrdos
warszawa. Oodatkowo z tresci(l samej decy~i moma zapomac siy w nizej wymienionym urzydzie. 
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Zall\czuik: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia IS c znale W005
11.420.346.20IS.SM.23. 

Do obwieszczenia W S os6b cza'owo r 14 dni w: 
L Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie, uL Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 
~ Urz~dzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo. 

Po uprywie terminu uwidocznienia obwieszczenia, 

obwieszczenie nalezy niezwlocznie odeslac na ad res: Wywieszono dnia ............. .. ............ .... .. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

uL Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa Zdjyto dnia .... ......... .... ........................ .. 


(piec~c ur~u omz podpis i p iecz~c osoby upowa.Z.nionej do wywieszenia i zdj~cia obwieszczenia) 
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