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OBWIESZCZENIE 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Dyrektorem") 
dziaiaj,!c na podstawie: 

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale sp0feczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia-tywania na 
srodowisko (Oz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm ., zwanej dalej "ustaw'! oos") w zwi,!zku z art. 4 ust. 
.I ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy 0 udostypnianiu informacj i 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoieczenstwa w ocbronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziarywania na 
srodowisko oraz niekt6rych i nnych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) oraz w zwi<p:ku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
256) zawiadamia strony postypowania, 
art. 85 ust. 3 llstawy oos podaje do publicznej wiadomosci, 

ze w dniu 30 marca 2020 r. wydai decyzjy, znak: WOOS-rI.420.63 .20 19.0LN.17, 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pn. : "Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejscowosci Troski i 
Skwary, gmina Naruszewo ". 

Z tresci,! decyzji i dokumentacj,! sprawy, w tym opiniami Dyrektora Regionalnego ZarZ'!du 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 
Panstwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Pionsku, zapoznac siy moma na stronie 
internetowej Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, w "Publicznie dostypnym 
wykazie danych 0 dokumentach zawieraj,!cych informacje 0 srodowisku i jego ochronie" pod adresem: 
https ://ekokarty.pl/wykazJrdos-warszawa. Oodatkowo z sam,! tresci,! decyzj i mozna zapoznac siy w 
nizej wymienionych urzydach. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie 

Arkadiusz Siembida 
/podpisano elektronicznie/ 

Zalacznik: decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 30 marca 2020 r., znak : WOOS
1I.420.63.2019.0LN.17. 

Do obwieszczenia w spos6b zw)'czajowo przyjety (14 dni) w: 
I. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 
2. Urz~dzie Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo. 

Po uplywie terminu uwidocznienia obwieszczenia, 

obwieszczenie nalezy niezwlocznie odeslac na adres: Wywieszono dnia .3I.LQ.2.. '?'.Q),Q v _ 


Regionalna Oyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa ZdjlYto dnia ............ .. ... ...... ... .... ....... ... . 


(piecz~c urz~du oraz podpis i piec~c osoby upowai-nionej do wywieszenia i zdj~cia obwieszczenia) 
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