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OBWIESZCZENIE 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

o wszcz~ciu post~powania administracyjnego 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz 
z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 
r., poz. 353 ze zm. zwanej dalej "OOS") 

zawiadamiam strony post~powania 

ze na wniosek Inwestora - Powiatowego Zarzqdu Orog ul. Plocka 101, 
09-100 Plonsk, zostalo wszcz~te post~powanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia pn.: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo. 

Ponadto informuj~, iz Wojt Gminy Baboszewo pismem z dnia 12.07.2017 r. 
wystqpil, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy "oos", do Regionalnego 
Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 0 wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania przedmiotowego przedsi~wzi~cia na srodowisko. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego w zwiqzku z art. 74 ust. 3 "oos", za skuteczne zawiadomienie 
uwaza si~ uplyw 14 dni liczony od dnia publicznego ogloszenia. 

Zgodnie z art. 10 Kpa Organy administracji obowiqzane Sq zapewnic 
stronom czynny udzial w kazdym studium post~powania, a przed wydaniem 
decyzji umozliwic im wypowiedzenie si~ co do zebranych dowodow i materialow 
oraz zgloszonych zqdan. 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania si~ 
z dokumentacjq sprawy w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, pokoj nr 27, od poniedzialku do piqtku w godzinach pracy 
Urz~du (poniedzialek - sroda i piqtek 730 - 1530, w czwartek 730 _ 17°°). 
Jednoczesnie zawiadamiam 0 mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia publicznego 
Qgloszenia. 
Zlozone uwagi i wnioski zostanq rozpatrzone przez Wojta Gminy Baboszewo przed 
wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 


