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Na podstawie art. 74 liSt. 3 pkt 1 lIstawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informaeji 
o srodowisku i jego oehronie, udziale spoleezeI\stwa w oehronie srodowiska oraz 0 oeenaeh 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm., zwanej dalej " lIstawlt oos"), 
w zwiltzku z art. 106 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks post~powania 

administraeyjnego (Oz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) Regionalny Oyrektor Oehrony Srodowiska 
w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Oyrektorem") zawiadamia Strony, ze stosownie do art. 64 
ust. 1 pkt 2 ustawy oos wystltPil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w PIOllSku 
o opinil' w sprawie obowi'\Zku przeprowadzen ia oeeny oddzialywania przedsil'wzil'eia na srodowisko 
dla planowanego przedsil'wzil'eia moglteego potenejonalnie znaezlteo oddzialywa6 na srodowisko, 
polegajlteego na przebudowie drag; gminnej Nr 300184W na odcinku ad 0+000 km do 1+116!em 
w miejscowosci Goszczyce Poswi~tne, gmina Baboszewo. 

W przypadku stwierdzenia obowiltzku przeprowadzenia oeeny oddzialywania przedsi~wzi~eia 

na srodowisko Regionalny Oyrektor wni6s1 0 okreslenie zakresu raportu 0 oddzialywaniu 
ww. przedsil'wzil'eia na srodowisko. 

Postl'Powanie w ww. sprawie toezy sil' na wniosek Gminy Baboszewo z dnia 20 marea 2017 r. 
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Do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjety (14 dnn w: 
I. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska Vi Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 

® Urz~dzie Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

Po upfywie terminu uwidocznienia, obwieszczenie 
nalezy niezwlocznie odeslac na adres: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. Sienkiewicza 3 
OO~015 Warszawa 
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