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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY SRODOWISKA 

WWARSZAWIE 

WOOS-II.420.63.2019.0LN.8 

Warszawa, dnia t'-\ czerwca 2019 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa"), art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
3 pazdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywan ia na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, ie zm.), w zwi'!Zku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, 
zawiadamia Strony, ze postanowienie, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko przedsiywziycia polegaj~cego na budowie drogi gminnej nr 300533 w miejscowosci Troski 
i Skwary, gmina Naruszewo, zostanie wydane do dnia 30 wrzesnia 2019 r. 

Przyczyn~ wyznaczenia nowego terrninu wydania WW. postanowienia jest koniecznosc uzupelnienia 
dokumentacji przez Inwestora oraz koniecznosc uzyskania opinii organu Panstwowej lnspekcji 
Sanitamej i organu wlasciwego w sprawach ocen wodnoprawnych, co do obowi~zku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko WW. przedsiywziycia. 

lednoczeSnie, maj~c na uwadze art. 36 § 1 Kpa inforrnujy, ze stronie przysruguje prawo do wniesienia 
ponaglenia za moim posrednictwem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. 
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Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjety (14 dni) w: 
I. Regionalnej Oyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa;
t!? Urz~dzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo. 


Po uptywie terminu uwidocznienia obwieszczenia, 
obwieszczenie nalezy niezwlocznie odeslac na adres: Wywieszono dnia .Q.2,.. .Q .tf....2.0A~ v 
Regionalna Oyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa Zdj~to dnia .............. ...... ........ ......... .... . . 

.... . . . . . . . . . .. .. .. ..... ........ . ..,.............".,... .......... ... . ............... 
(piecz~c urz~u oraz podpis i pieC2¢ osoby upowaznionej do ~ieszenia i zdj~ia obwieszczenia) 


