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OBWI ESZCZENIE 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posl~powania administracyjncgo 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 23 , zc zm., zwanej da lcj "Kpa") oraz art. 74 usf. 3 pkt I ustawy z dnia 
3 paZdziemika 2008 r. 0 udostlf:pnianiu informacji 0 srodowisku i j ego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 r. 
poz. 353, ze zm.), w zwittzku z art. 49 Kpa, zawiadamia s i~ Strony, ze Regionalny Dyrektor Oehrony 
Srodowiska w Warszawie prowadzi post~powanie administracyjne wszc~te na wn iosek Gminy 
Baboszewo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
d la przedsi~wzi~c ia polegaj <\.cego na przebudowie drogi gminnej Nr 300184W na odcinku od 0+000 km 
do 1 + 116 km w miejscowosci Goszczyce Poswi~lne) gmina Baboszewo. 

Z tresci<\. wniosku i z jego zal<\.cznikam i Illozna zapoznac si~ w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Srodowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (zwanej dalej 
"RDOS"), od poniedzia lku do pi<\.tku w godzinach 900_1500

• lnfonnacje 0 mozliwosci zapoznania si~ 
z ww. wnioskiem ijego zah\.czni kami moma uzyskac w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOS. 

no obwjeszclenja w~ lOs6b lW l a·owo rz· t 14dnj w: 
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Arkadiu Si,.",bidQ 

I. Regionalncj Oyrckcji Ochrony rodowiska w Wars1.Uwic, uJ. Sicnkicwicza 3, DO-D IS Warszawa; 
@ Urz~dzie Ominy Baboszcwo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszcwo. 

Po uplywie tcrrninu uwidocznicnia, obwieszczenie 
nalcty niezwlocznic odcshlc na Adm: 
Regionalna Oyrckcja Ochrony Srodowiska w Wan>zawie 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa 
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