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OBWlESZCZE§F"" •..••••.•••• ~~.~ 
Na podstawie art. 6 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postc;powania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., zwanej dalej "Kpa"), art. 74 us!. 3 pkt I ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. 0 udostc;pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczellstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405, ze zm., zwanej dalej "ustawq oos), w zwiqzku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Srodowiska w Warszawie (zwany dalej " Regionalnym Dyrekiorem") zawiadam ia Strony, i.e prowadzi 
postc;powanie administracyjne wszczc;te na wniosek z dnia 17 sierpnia 2017 r. W6jta Gminy 
Baboszewo - Tomasza Sobeckiego, 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsic;wzic;cia pn.: przebudowa drogi glllinnej nr 300144W relacji Mystkowo-Cieszkowo Kolonia. 

Z tresciq wniosku i z jego zalqcznikami moi.na zapoznac siC; w siedzi bie Regionalnej Dyrekcj i 
Ochrony Srodowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 (zwanej dalej " RDOS"), 
od poniedzialku do piqtku w godzinach 900_15 00

. Informacje 0 moi.liwosc i zapoznania siC; 
z ww. dokumentami moi.na uzyskac w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOS. 

Na podstawie art. 106 § 2 Kpa oraz alt. 74 us!. 3 pkt I ustawy oos, w zwiqzku z art. 49 Kpa, 
zawiadamia siC; Strony, i.e Regionalny Dyrektor wystqpil: 

w dniu I grudnia 2017 r. stosownie do art. 64 us!. I pkt 2 ustawy oos do Pallstwowego 
Powiatowego Inspektora San itarnego w PIOIIsku 0 wydanie opinii w sprawie obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ww. przedsic;wzic;cia oraz - w przypadku 
stwierdzen ia takiego obowiqzku - 0 okreslenie zakresu przewidzianego do wykonania raportu 
o oddzialywaniu ww. przedsic;wzic;cia na srodowisko, 
w dniu 31 stycznia 2018 r. stosownie do art. 64 us!. I pkt 4 ustawy oos do Dyrektora 
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie 0 wydanie opinii w sprawie obowiqzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ww. przedsic;wzic;cia oraz - w przypadku 
stwierdzenia takiego obowiqzku - 0 uzgodnienie w drodze postanowienia, 0 kt6rym mowa 
wart. 64 us!. I c ustawy oos. 

Ponadto, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, art. 74 ust. 3 pkt I ustawy oos, w zwiqzku z art. 49 Kpa 
z uwagi na koniecznosc uzyskania opinii organu wlasciwego w sprawach ocen wodnoprawnych, 
Regionalny Dyrektor zawiadamia Strony, i.e postanowienie w sprawie obowiqzku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsic;wzic;c ia, zostanie wydane do dnia 30 
kwietnia 20 18 r. 

Jednoczesnie, maj~c na uwadze alt. 36 § I Kpa informujc;, i.e stron ie przysluguje prawo 
do wniesienia ponaglenia za moim posrednictwem do General nego Dyrektora Ochrony Srodowiska. 

REQIONALNY YREKTOR 
Ochrony Srodowisa w Warszawie 

Arkadiusz 



Do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjcty (14 dni) w: 
I. Regionalnej Oyrekcji Ochrony Srodowiska \V Warszawie, ul. Sienkicwicza 3, 00-0 15 Warszawa; 

(C!J Urzydzie Grniny Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

Po uplywic terminu uwidocznienia obwieszczenia, 
obwicszczcnie nalezy niczwlocznie odeslac na adres: 
Regionaina Oyrckcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sicnkicwicza 3 
00-0 15 Warszawa 
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