
Warszawa, dnia J{- lipca 2019 r. 

REGIONALNY DYREKTOR 


OCHRONY SRODOWISKA 


WWARSZAWIE 


WOOS-II.420.346.20 18.SM.I6 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt. I ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu infonnacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spo!eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddziarywania na srodowisko (Oz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), w zwi'l.zku z art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) 
zawiadamia si~ Strony, ze Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyda! 
w dniu A1 lipca 2019 r. postanowienie, znak: WOOS-II.420.346.20 18.SM.15, nienak!adaj'l.ce 
obowil\Zku przeprowadzenia oceny oddziarywania na srodowisko dla przedsi~wzi~cia pn. Budowa 
drogi gminnej Nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo. 

Z dokumentami zgromadzonymi w trakcie post~powania oraz treSci'l. postanowienia mozna zapoznac 
si~ w siedzibie Regionalnej Oyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3 (zwanej 
dalej "RDOS"), od poniedzia!ku do pi'l.tku, w godzinach 900_15 00

. Informacje 0 mozliwosci zapoznania 
si~ z ww. dokumentami mozna uzyskac w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOS. 
Oodatkowo z treSci'l. samego postanowienia moma zapoznac si~ w nizej wymienionym Urz~dzie oraz 
na stronie internetowej Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

Zalacznik: postanowienie Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia A1- lipca 2019 r. , znak: 
WOOS-IL420.346.20 18.SM.15. 

Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjety (14 dnD w: 
I. Regionalnej Oyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; o Urzt;:dzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo. 

Po uplywie terminu uwidocznienia, obwieszczenie 
nalezy niezwlocznie odeslac na adres: Wywieszono dnia..2<:t._QC1.:g./2AS v . 

Regionalna Oyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie 
ul. Sienkiewicza 3 
00-0 15 W arsza wa Zdjt;:to dnia .... ... ......... ... ... ....... .. : ... ... .. ... . 

(piec1{C urzedu oraz podpis i pieczec osoby upowaznionej do \,I"rywieszenia i zdjecia obwies7.cz.eni a) 
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