
OBWIESZ CZ ENIE 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18.10.2019 roku 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (Oz.U. z 20 18r. poz. 2096 ze zm.) w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008r. 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczel\stwa w ochl'onie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz.U . 
z 20 18r. poz. 2081 ze zm.) 

zawiadamiam strony postypowania 

ze w dniu 07.10.2019r. na wniosek Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, 
zostalo wszczyte postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przeds iywzi"cia pn. "Przebudowa drogi gmmneJ 
w miejscowosci Smardzewo gmina Sochocin" . 

W toku postypowania pismami z dnia 18.10.20191'. zwr6cono siy do organ6w 
opiniujqcych tj . Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, PaI\stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku oraz Oyrektora Regionalnego Zarzqdu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 0 wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania w/w przedsiywziyc ia na srodowisko. 

Z dokumentacjq sprawy strony postypowania mogq siy zapoznac w tutejszym 
Urz"dzie Gminy (pok6j nr 9) od poniedzialku do piqtku w godzinach 8.00-16.00. 

Zgodnie z ali. 49 Kpa niniej sze zawiadomienie uwaza siy za dokonane po upl ywie 
14 dni od dnia publicznego ogloszenia, tj . od dnia 23 .10.2019r. 

m r 

N iniejsze obwicszczcn ic podano do publicznej wiaclomosci poprzcz: 
1. Wywicszcnic na tablicy ogloszell W U rz~d zie Glll iny Sochocin 
2. Zamieszczcnic fla stronic internctowej www.bip. sochocin.pJ i www.sochocin.pl 
3. Przckazanie soltysowi wsi Srnardzcwo cclcm podan ia do widolllosci mieszkaJlcorn lego solcc!wa. 
4. Przckazanic do Urzydu Gllliny Baboszewo cclem podania do publiczncj wiadomosci w spos6b zwyczajowo 

przyj<;l)'. 
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