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OBWIESZCZENIE 

Regionalny Oyrektor Ocbrony Srodowi ska w Warszawie dzialajqc na podstawie: 
art 74 ust 3 pkt I ustawy z dnia 3 paidziern ika 2008 r. 0 udost~pnianiu informaeji 0 srodow isku 
i jego oehronie, udziale spoleezelistwa w ocbronie srodowiska oraz o oeenaeb oddzialywania 
na srodow isko (Oz. U. z 20 I 7 r. poz. 1405, zwanej dalej "ustawq oos") w zw;,\zku z art. 49 ustawy 
z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks postl'powania administraeyjnego (Oz. U. z20 17 r. 
poz. 1257) zawiadam ia strony postl'Powania, 
art 85 ust 3 ustawy oos podaje do publieznej wiadomosci, 

ze w dniu .2-'1 sierpnia 2017 r. wydai decyzj ~, znak: WOOS-IL4207.87.2017.MP.IO, 
o srodowiskowycb uwaru nkowaniach dla przeds ie wzi~cia polegajqcego na przebudowie drogi gminnej 
Nr 300184W no odcink" ad 0+000 km do 1+116 km w miejscawasci Gaszczyce Paswi~tne, gmino 
Boboszewo. 

Z trese iq decyzji i dokumentacjq spraw)', W \)'1l.1 op iniq Paristwowego Powiatowego Inspektora 
S(lnitarnego w FjoOSK.lI , zapozllac si't 1110;":Ll \V ~ : ~; "Iz ibie Rt;gionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowisk8 
w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 (zwancj dalej "ROOS"), od poniedzialku do piqtku 
w godzi nach 9°°_ 15°0 lnformacje 0 moiliwosc i zapoznania sil' z ww. dokumentami mozna uzyskac 
w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie ROOS . Dodatkowo z samq treSci,! decyzji moina zapoznac s i ~ 
na strollie internetowej organu oraz w ni zej wymi enionym urzf(dzie. 
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Zalacznik: decyzja Regional nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dn ia 24 sierpnia 2017 r., znak; WOOS-
11.4207.87.2017.MP.IO. 

po obwieszczenia w spos6b zwvczajowo przvjety (14 duD w: 
,t.~) Regiona lnej Dyrek~j i Ochrony Srodowiska w Warszawie, ut. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 
{]; Urz~dzi e Gllliny Baboszewo, Lit. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo. 

Po uplywic tcrm inu lIwidocznienia obwieszczenia, 
obwicszczcnie nalczy niczwlocznie odes lac na ad res : 
Regionalna Dyrekc.ia Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
00·0 15 Warsza \va 

2017 -08- 3 1 
Wywieszono dnia . 
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