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GMINY BABOSZEWO 
Baboszewo, 01.09.2017 r. 

PPGNiOS.6220.1.2017 

OBWIESZCZENIE 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

Wajt Gminy Baboszewo dzialajC!c na podstawie: 

- art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostt)pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405, zwanej dalej 
"ustawC! ~os") w zwiC!zku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postt)powania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia strony postt)powania, 

- art. 85 ust. 3 ustawy oos podaje do pubJicznej wiadomosci, 

ze w dniu 01.09.2017 r. wydal decyzjt), znak: PPGNiOS.6220.1.2017, 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsit)wzit)cia polegajC!cego na przebudowie 
drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo. 

Z tresciC! decyzji i dokumentacjC! sprawy, w tym opiniC! Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Plonsku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie, zapoznac sit) mozna w siedzibie Urzt)du Gminy Baboszewo ul. Warszawska 
9A, 09-130 Baboszewo, pokaj nr 27, od poniedzialku do piC!tku w godzinach pracy Urzt)du 
(poniedzialek - sroda i piC!tek 730 

- 1530
, w czwartek 730 

- 1700
) . Dodatkowo z samC! tresciC! 

decyzji mozna zapoznac sit) na stronie internetowej organu. 

Zal,!cznik: 

Decyzja nr 1/2017 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 01.09.2017 r., znak: PPGNiOS.6220.1.2017. 

Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyj'lty (14 dni) w: 

1. Urzqd Gminy Raciqz 
ul. Kilinskiego 2 
09-140 Raciqz 

2. Pozostale strony postt)powania zgodnie z art. 49 Kpa 
3. a/a + 1 ellz. wywieszony na tablicy 0llloszen w lJrz~dzie Gminy Baboszewo 

Do wiadomosci: 

1. Powiatowy Zarzqd Drag w Plonsku 
ul. Plocka 101 
09-100 Plonsk 

Po uplywie terminu uwidocznienia obwieszczenie nalezy niezwlocznie 
Urz"d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Wywieszono dnia ............................ .. 
Zdjt)to dnia .. ............................ ........ . 

odeslat na adres: 

Pod pis osoby odpowiedzialnej za uwidocznienie obwieszczenia ...... .. .......... .. .................... ............ .. 


