
W Ó J T      Baboszewo, 26.04.2021 r.
GMINY BABOSZEWO

PPGNiOŚ.6220.4.28.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 15.03.2021 r.

Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Płońsku  w  sprawie  wydania  decyzji  

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na

„Rozbudowie  drogi  powiatowej  nr  3029W Baboszewo  –  Bożewo –  Szapsk”,

został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.

Zawiadamiam  wszystkich  zainteresowanych  o  możliwości  zapoznania  się

z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-

130 Baboszewo, pokój nr 27,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

(poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

Jednocześnie  zawiadamiam  o  możliwości  składania  uwag  i  wniosków 

w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej  w terminie 14 dni od dnia otrzymania

niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone

uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,

w  innej  formie  publicznego  ogłoszenia  zwyczajowo  przyjętej  w  danej  miejscowości  lub  przez

udostępnienie  pisma  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  właściwego

organu administracji publicznej”.                                                             

                                                                                                                        

Upubliczniono w dniach: od 27.04.2021 do 11.05.2021                          

                                           Z up. Wójta

                                                                        /-/ mgr Wojciech Wolder                                 

                                                                              Sekretarz Gminy                                           

Otrzymują:

1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Bożewo, Kowale, Brzeście

Nowe, Brzeście Małe, Brzeście Samo, Baboszewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP

Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl) 

2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Dobrzyńska, tel. (23) 661 10 91 w. 37


