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OBWIESZCZENIE 


Na podstawie art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (Oz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej ,,Kpa") oraz art. 74 ust. 3 pkt I 
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 (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, ze zm.), w zwi~zku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Oz. U. 
z 2019 r. poz. 1712), Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie zawiadamia strony, 
ze rozstrzygniycie w sprawie 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsiywziycia pn.: Budowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo, 
zostanie wydane do dnia 29 marca 2020 r. 

Przyczyn~ wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy jest m. m. koniecznosc uzupelnienia 
dokumentacji przez Inwestora. 

Jednoczesnie, maj~c na uwadze art. 36 § 1 Kpa informujy, ze stronom przysluguje prawo 
do wniesienia ponaglenia za moim posrednictwem do Generalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska. 
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Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjety (14 dnn w: 
I. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 


(!) UrZydzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo. 


Po uptywie terminu uwidocznienia, obwieszczenie 
nalezy niezwlocznie odeslac na ad res: Wywieszono dnia .. . .... .. .. .. .. .... .... .. .. .... .. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa Zdjyto dnia .. ... .. .. .. ............................. .. 
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(piecz~c u~u oraz podp;s i piecz~c osoby upowa.i.nionej do wywieszenia i zdj~cia obwieszczenia) 
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